
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .العاملني والصالة والسالم عىل النبي األمني وعىل آله وصحبه أمجعني حلمد هلل رب  ا

قال  لبعض  فتنة  تحني صار  ة حاطبص  ة يف رشح ق  رسالة خمترص هفهذ أما بعد

أما ، ا للكفرواعتقاد  للدين ا حب   إال أن يظاهرم الكفار عىل أهل اإلسالبمظاهرة تكفري البعدم 

 .!حديث حاطبيف زعمه ا، والدليل مناط  فليست فعلية الالنرصة 

 إىل جاهل متعسف  املختلفون  نقسموا ،املقالة انتشار النار يف اهلشيمهذه نترشت ا

 طاع من البيانمر إىل نصابه باملستلأل اد  ر  و للفتنة االنظر يف ذلك درء  لزم ف ،منصف  ناظر و

 .والتحقيق

 :أحتاج من القارئ ،ال املباحثة حتى خرج إىل املشاغبةحوله الكالم ر ث  ك  احلديث  وبام أن  

له قول مع   ،دلةلألوالتسليم  ،ة من أيدي التقليدم  ز  استالب األ   مربسم  عن كالم م فضال  ظ  ال هيو 

ب األدلة يف فينظر  ،تعمل عملهاالرشعية  األدلة وترك   ،املذهبية أدران العصبية ثم غسل، متعص 

 .بإذن اهلل فيد ويصل إىل املرادفإنه يست ،مذهبيسابق  وهو خايل الذهن عن كل اعتقاد

، ذلك  أن ا وتأويال  توجيه  األنظار  ت فيهااختلفالتي  التمن املشك عد  هذه القصة ت   إن  

 إلمجاع عىل أن البدري  غم ار «اقد شهد بدر  » :بأنهالتعليل وعقوبة العدم  :شكلاستبعضهم 

بة هالل وعقو ،بن أثاثة البدري الفرية عىل مسطح حد   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وإقامة  ،كغريهيف احلدود 

وإمجاع الصحابة  غزو،العن التخلف من أجل باهلجر والقطيعة  ومرارة بن الربيع ،بن أمية

 . عىل قدامة بن مظعون د  احلعىل إقامة 

 :ملسو هيلع هللا ىلصبعد قول النبي  «أرضب عنقه دعني» :قول عمر آخرون  استشكلبينام 

  .«اال تقولوا له إال خي  ف ؛صدق»

 ي اهليئاتولذ قال  ت  معصية التجسس : فقيل ا يف املانع من العقوبةأيض  اختلف أهل العلم و

  .من املسلمني

  .من املسلمني تقال للبدريني بخالف غريهمعثرة إنه  :وقيل

  .ذلكدق حاطب يف صو ،لالتأو  من العقوبة  املانع: وقيل

 ت  اس  و  
 املنع بناء عىل قصور علة وجوب القتلعىل و، املسلم عىل كفر اجلاسوس اهب ل  د 



 .!تكفري أصحاب الكبائرعىل و، ليس بكفر س  اجل  وأن القتل عدم عىل و ،قتلالمن 

 ضوء األدلة الرشعية إن شاء اهلل يفوبيان املعنى الصحيح ها، النظر فيوجب هلذا و 

 .تعاىل

 رشح القضية يف املباحث املخترصة اآلتية يف ضوء القواعد العلمية :واملقصود

  .والشواهد الرشعية

)$$$( 

  



 لالمبحث األو

 باختصار تخريج الحديث

مجع طرق احلديث وتفسري بعضها  :وفهم األخبار الستنباطارة يف فقه من القواعد املقر  

 .لسالمة والثبوتألهنا من مشكاة واحدة برشط ا  ببعض كحديث واحد

 ،مع طرقه مل تفهمهاحلديث إذا مل ت  »:رمحه اهلل  قول اإلمام أمحد بن حممد بن حنبلي

«بعضا واحلديث يفرس بعضه
( )

. 

أن : والصواب إذا مجعت طرق احلديث»:رمحه اهلل قال العالمة ابن دقيق العيد

 .«ظهر املراد  ي   ه  ب  وجيمع ما يمكن مجعه ف   ،يستدل بعضها عىل بعض

«اها بعض   بعض  واحلديث إذا اجتمعت طرقه فرس  »:اوقال أيض  
( )

. 

مراده  ا، وهي تبنِي  ها بعض  بعض   ألفاظ احلديث يبني   »:رمحه اهلل وقال العالمة ابن القيم

«فال جيوز أن يتعل ق بلفظ منها ويرتك بقي ـتها ملسو هيلع هللا ىلص
( )

.  

بعضه  ه يفرِس  وطرق احلديث ومجع ألفاظ»:ر رمحه اهللوقال العالمة ابن العطا

«ابعض  
( )

. 

يتكلم عىل األحاديث أن جيمع  ن  إن املتعني  عىل م  »:رمحه اهللوقال احلافظ ابن حجر

فإن   ت الطرق ويرشحها عىل أهنا حديث واحدثم جيمع ألفاظ املتون إذا صح   ،طرقها

«احلديث أوىل ما فرس  باحلديث
( )

.  

 :ر يف القصة فأقول هبذه القاعدة أدرد ما تيرس من األخباوعمال  

فأقترصعىل ذكر بعضها ثم ريض اهلل عنهم  لصحابةمجاعة من اعن قصة الوردت 

                           
 (.2/513)« الراوياجلامع ألخالق » ( )

 (.132، 1/76)« رشح العمدة» ( )

 (. 262ص)« كتاب الصالة» ( )

ة يف رشح العمدة» ( )  (.1/32)« العد 

 (.7/563)« فتح الباري» ( )



 . عىل بعض الناس ىملا عسى أن خيفنة مبيِ بمباحث ها أعقب

 

 

 

 

 

 يث علي بن أبي طالب حد وله طرق: 

  :لطريق األوىلا -

 ملسو هيلع هللا ىلصي النبي بعثن :أنه قال الرمحن السلمي عن عيل بن أيب طالب طريق أيب عبد 

فأتينا الروضة  «اائتوا روضة كذا وجتدون هبا امرأة أعطاها حاطب كتاب  » :فقال والزبري  

 ،لتخرجن أو ألجردنك فأخرجت من حجزهتا :مل يعطني فقلنا :الكتاب قالت :فقلنا

ومل يكن  اال تعجل واهلل ما كفرت وال ازددت لإلسالم إال حب  : فأرسل إىل حاطب فقال

إال وله بمكة من يدفع اهلل به عن أهله وماله ومل يكن يل أحد فأحببت  أحد من أصحابك

 .دعني أرضب عنقه فإنه قد نافق : قال عمر .ملسو هيلع هللا ىلصقه النبي ا فصد  أن أختذ عندهم يد  

«اعملوا ما شئتم :فقال ما يدريك لعل اهلل اطلع عىل أهل بدر  » :فقال
( )

. 

 :نا فارس فقالبا مرثد الغنوي وكل  وأ بعثني رسول اهلل والزبري   :عند عبد بن محيدو

هبا امرأة من املرشكني معها صحيفة من حاطب بن  انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن  »

 .«أيب بلتعة إىل املرشكني

أين الكتاب  :قلنا: هلا حيث قال لنا رسول اهلل قال فأدركناها تسري عىل مجل   :قال

ا فقال غينا يف رحلها فام وجدنا شيئ  ما معي كتاب فأنخنا هبا فابت: قالت الذي معك؟

                           
، وأمحد (2731)، وأبو داود (2585)، ومسلم (7858( )7238( )5825( )5821)أخرجه اإلمام البخاري  ( )

« األدب املفرد»، والبخاري يف (6118)، وابن حبان (25)« املنتخب»يد وعبد بن مح( 226)« املسند»يف 

 .  وغريهم( 552)



والذي حيلف به  ملسو هيلع هللا ىلصلقد علمت ما كذب رسول اهلل : قلت: قال. اما نرى كتاب  : صاحباي

مني أهوت بيدها إىل حجزهتا وهي حمتجزة  ك فلام رأت اجلد  دن  لتخرجن الكتاب أو ألجر  

ب عىل ما ما محلك يا حاط» :بكساء فأخرجت الكتاب فانطلقنا به إىل رسول اهلل فقال

  .«؟صنعت

ا باهلل ورسوله ولكني أردت أن يكون يل عند القوم يد يدفع ما يل أال أكون مؤمن : قال

 :قال ،اهلل هبا عن مايل وليس من أصحابك هناك إال وله من يدفع اهلل به عن أهله وماله

إنه قد خان اهلل ورسوله  : قال عمر بن اخلطابف .«اصدق فال تقولوا إال خي  »

يا عمر وما يدريك لعل اهلل قد اطلع عىل  أهل » :ؤمنني فدعني أرضب عنقه، فقالوامل

اهلل : فدمعت عينا عمر فقال: قال .«اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم اجلنة: بدر فقال

 . ورسوله أعلم

قد  اأن  حممد  : هل مكةانطلق حاطب فكتب إىل أ» :من هذا الوجهعند أيب داود و

: ا فقال عيلما معي كتاب فانتحيناها فام وجدنا معها كتاب  : قالت :وقال فيه ،سار إليكم

  .احلديث «والذي حيلف به ألقتلنك أو لتخرجن الكتاب

يا : قال «يا حاطب ما محلك عىل الذي صنعت؟» :ي رمحه اهلللبستحاتم اعند أيب و

القوم يد  ما يب أن ال أكون مؤمنا باهلل ورسوله ولكني أردت أن يكون يل عند رسول اهلل،

 .يدفع اهلل هبا عن أهيل ومايل

يا رسول اهلل إنه قد : فقال عمر .«اصدق ال تقولوا له إال خي  » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل 

أو ليس »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  فدعني حتى أرضب عنقه؟خان اهلل ورسوله واملؤمنني 

  .احلديث «..من أهل بدر؟

فبحثناها » ،«ب إىل املرشكني فأتوين هباوهبا امرأة معها كتاب من حاط» :وعند البخاري

يف ! يا منافق :من قال آلخر» :باب :وترجم له ،«ا باهللما يب إال أن أكون مؤمن  » ،«وبعيها

.«لهتأو   تأويل  
( )

  

                           
 (.552): رقم  .األدب املفرد(  )



  :الطريق الثانية -

 : عن عيل بن أيب طالب -كاتب عيل  -بن أيب رافع  طريق عبيد اهلل

بعثني رسول  :يقول ا سمعت علي   : بن أيب رافععبيد اهلل قال :ومن ألفاظ احلديث

انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن هبا ظعينة معها » :أنا والزبري واملقداد فقال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة  :قال «كتاب فخذوا منها

لتخرجن الكتاب أو لنلقني  :ما معي كتاب فقلنا :قالت .أخرجي الكتاب :قلنا هلا

فإذا فيه من حاطب بن أيب  ملسو هيلع هللا ىلصفأتينا به رسول اهلل  ،فأخرجته من عقاصها :قال الثياب،

 :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصبلتعة إىل ناس بمكة من املرشكني خيربهم ببعض أمر رسول اهلل 

 .؟«يا حاطب ما هذا»

ايا رس: قال ا ومل كنت حليف   :ريش يقولا يف قملصق   ول اهلل ال تعجل عيل إين كنت امرء 

 ،وكان من معك من املهاجرين من هلم قرابات حيمون أهليهم وأمواهلم ،أكن من أنفسها

ومل أفعله  ،ا حيمون قرابتيفأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أختذ عندهم يد  

 .ا بالكفر بعد اإلسالما عن ديني وال رض  ارتداد  

 .«دقكمأما إنه قد ص» :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل 

إنه قد » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،يا رسول اهلل دعني أرضب عنق هذا املنافق   فقال عمر

اعملوا ما شئتم فقد : ا فقالاهلل اطلع عىل من شهد بدر   ا، وما يدريك لعل  شهد بدر  

  .«غفرت لكم

ي تتخذوا ال آمنوا الذين أهيا يا﴿ :فأنزل اهلل السورة كم عدو  ةب إليهم تلقون أولياء وعدو   املود 

 .[1 املمتحنة] ﴾فقد ضل  سواء السبيل﴿:إىل قوله ﴾احلق من جاءكم بام كفروا وقد

 ،وزهري بن حرب ،وعمرو الناقد ،شيبة بكر بن أيب أيب :عن شيوخهعند مسلم و

عن احلسن بن  ،عن عمرو ،سفيان بن عيينةعن  :وابن أبى عمر ،وإسحاق بن إبراهيم

أنا  ملسو هيلع هللا ىلصبعثنا رسول اهلل  :وهو يقول ا سمعت علي   :الرافع ق عبيد اهلل بن أيبعن  ،حممد

 .«ائتوا روضة خاخ فإن هبا ظعينة معها كتاب فخذوه منها» :والزبري واملقداد فقال

 .ما معي كتاب :فقالتأخرجي الكتاب   :نا فإذا نحن باملرأة فقلنافانطلقنا تعادى بنا خيل   



فإذا  ملسو هيلع هللا ىلصه من عقاصها فأتينا به رسول اهلل فأخرجت  لتخرجن الكتاب أو لتلقني الثياب :فقلنا

بلتعة إىل ناس من املرشكني من أهل مكة خيربهم ببعض أمر رسول اهلل  من حاطب بن أيب :فيه

ال تعجل عيل  يا رسول اهلل إين كنت : قال .«؟ يا حاطب ما هذا» ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلص

وكان ممن كان معك  ،ن من أنفسهاا هلم ومل يككان حليف  : قال سفيان. ا ىف قريشا ملصق  امرء  

من املهاجرين هلم قرابات حيمون هبا أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أختذ 

 .ا بالكفر بعد اإلسالما عن ديني وال رض  ا وال ارتداد  ا حيمون هبا قرابتي ومل أفعله كفر  فيهم يد  

 .أرضب عنق هذا املنافق دعني يا رسول اهلل :فقال عمر  .«صدق» :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 

اعملوا ما  :ا وما يدريك لعل اهلل اطلع عىل أهل بدر فقالإنه قد شهد بدر  »:فقال

 .واللفظ لعمرو الناقد «شئتم فقد غفرت لكم

وما »..:بن عيينة بهاعن سفيان  :«الكربى»والنسائي يف  ،احلميديو ،الشافعيوعند 

إنه » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي .ا بالكفر بعد اإلسالموال رض   ،ا عن دينيوال ارتداد   ،افعلت ذا كفر  

فقال رسول اهلل .دعني أرضب عنق هذا املنافق !يا رسول اهلل: فقال عمر .«قد صدقكم

ي التتخذوا آمنوا الذين أهيا يا﴿:ونزلت فيه: قال عمرو بن دينار .«اإنه قد شهد بدر  »: ملسو هيلع هللا ىلص  عدو 

كم  .« من عمرو بن دينارث أم قوال  فال أدري أذلك يف احلدي»: قال سفيان.﴾ أولياء وعدو 

يا رسول اهلل ال تعجل : قال؟«يا حاطب ما هذا»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  :وعند ابن حبان

ا يف قريش ومل أكن من أنفسهم وكان من معك من املهاجرين ملصق   اعيل  إين كنت امرء  

ببت إن هلم قرابات بمكة حيمون قرابتهم وأهليهم ومل يكن يل قرابة أمحي هبا أهيل فأح

ا حيمون قرابتي وأهيل واهلل يا رسول اهلل ما فاتني ذلك من النسب أن أختذ عندهم يد  

إن هذا » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  .ا بالكفر بعد اإلسالمعن ديني وال رض   افعلت ذلك ارتداد  

إنه شهد » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال  .يا رسول اهلل دعني أرضب عنق هذا املنافق: فقال عمر .«قد صدقكم

 . ديثاحل «..ابدر  

   :الطريق الثالثة -

 :ار  بن عبد اهلل األعوراحل

من طريق عمرو بن مرة اجلميل عن أيب البخرتي الطائي عن احلارث عن عيل  بن أيب 



ملا أراد رسول اهلل مكة أرسل إىل أناس من أصحابه أنه يريد مكة فيهم  :قال  :طالب 

فكتب حاطب إىل أهل مكة أن : لقا. حاطب بن أيب بلتعة وفشا يف الناس أنه يريد حنني

فبعثني رسول اهلل أنا وأبا مرثد وليس معنا  ملسو هيلع هللا ىلصخرب به رسول اهلل فأ  . رسول اهلل يريدكم

ائتوا روضة خاخ فإنكم ستلقون هبا امرأة معها كتاب » :رجل إال ومعه فرس فقال

: بن أيب بلتعة فقام عمر فقال فإذا الكتاب من حاطب ملسو هيلع هللا ىلصفأتينا النبي .«..فخذوه منها

أليس قد »: فقال رسول اهلل.رسول اهلل خان اهلل خان رسول اهلل ائذن يل فأرضب عنقه يا

وظاهر أعداءك  ،بىل ولكن ه قد نكث: قال عمر .بىل يا رسول اهلل :قالوا ،«؟اشهد بدر  

 عليك
( )

مع تأخي وتقديم  لكنه حسن يف باب الشواهد ،إسناده ضعيف من أجل احلار  األعور .

  .ربيف سياق اخل

 شواهد الحديث : 

 .وللحديث شواهد كثية

 :ريض اهلل عنه حديث ابن عباس عن عمر بن اخلطاب: منها -

كتب حاطب بن :ريض اهلل عنه قال عمر بن اخلطاب: ريض اهلل عنهامقال ابن عباس 

ا والزبري يف أثر الكتاب فبعث علي   ملسو هيلع هللا ىلصطلع اهلل عليه نبيه أا إىل أهل مكة فأيب بلتعة كتاب  

فأرسل إىل  ملسو هيلع هللا ىلصفاستخرجا من قرن من قروهنا ما قال هلم نبي اهلل  ،كا امرأة عىل بعريفأدر

ما »: فقال.نعم يا رسول اهلل: فقال يا حاطب أنت كتبت هذا الكتاب؟: حاطب فقال

أما واهلل إين لناصح هلل ورسوله ولكن كنت غريبا يف أهل مكة : فقال ؟«محلك عىل ذلك

عليهم فكتبت كتابا ال يرض  اهلل ورسوله شيئا وعسى أن وكان أهيل بني ظهرانيهم فخفت 

يا رسول اهلل أمكني من : فاخرتطت سيفي فقال: تكون فيه منفعة ألهيل، فقال عمر

يا ابن اخلطاب وما يدريك لعل »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل !حاطب فإنه قد كفر فأرضب عنقه

 .«فقد غفرت لكم اعملوا ما شئتم: اهلل اطلع عىل هذه العصابة من أهل بدر فقال

كتب حاطب بن أيب بلتعة إىل املرشكني بكتاب »:قال عمر بن اخلطاب :ويف رواية

يا : قال ؟«يا حاطب ما دعاك إىل ما صنعت»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلصفجيء به إىل النبي 

                           
  (.22/371)« التفسري»، والطربي يف (586)« املسند»أخرجها أبو يعىل يف  ( )



موا عليهم فقلت كتب كتابا ال يرض  اهلل أ: رسول اهلل كان أهيل فيهم وخشيت أن ي رض 

 يا رسول اهلل أرضب عنقه فقد كفر؟: فقلت فاخرتطت السيف:   رقال عم. ورسوله

اعملوا ما : وما يدريك لعل اهلل قد اطلع إىل هذه العصابة من أهل بدر فقال» :فقال

«شئتم فقد غفرت لكم
( )

. 

كتب حاطب بن أيب بلتعة إىل مكة وأطلع  : قال عمر بن اخلطاب : عند أيب يعىلو

بعري فاستخرجاه من  والزبري يف أثر الكتاب فأدركا امرأة عىل افبعث علي   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عليه نبي ه 

أنت كتبت هذا ! يا حاطب»: فأرسل إىل حاطب فقال ملسو هيلع هللا ىلصبه رسول اهلل  قروهنا فأتيا

  .«؟فام محلك عىل ذلك» :قال .نعم: قال .«الكتاب؟

اإين كنت امر ملسو هيلع هللا ىلصيا رسول اهلل : قال ا يف قريش ومل أكن من أنفسها ولكن ملصق   ء 

ا ال يرض  ا يف أهل مكة وكان أهيل بني ظهرانيهم وخشيت عليهم فكتبت كتاب  ريب  كنت غ

: فاخرتطت سيفي ثم قلت: قال عمر .ا ولعله أن يكون فيه منفعة ألهيلاهلل ورسوله شيئ  

يا ابن »: ملسو هيلع هللا ىلصيا رسول اهلل أمكني من حاطب فإنه قد كفر فأرضب عنقه، فقال رسول اهلل 

اعملوا ما شئتم : لع عىل هذه العصابة من أهل بدر فقالاخلطاب ما يدريك لعل اهلل اط

  .«فإين قد غفرت لكم

كتب حاطب بن أيب بلتعة إىل املرشكني بكتاب فجيء به إىل  :الضياء املقديسوعند 

كان  :ملسو هيلع هللا ىلصفقال للنبي  .«؟يا حاطب ما دعاك إىل ما صنعت» :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

قال  .كتب كتابا ال يرض  اهلل وال رسولهأ :أهيل فيهم فخشيت أن يغريوا عليهم فقلت

يا ابن »: فقال !يا رسول اهلل أرضب عنقه فقد كفر:فاخرتطت السيف فقلت :عمر

اعملوا ما شئتم : اخلطاب وما يدريك لعل اهلل اطلع عىل هذه العصابة من أهل بدر فقال

                           
ة السدويس يف مسنده يف اجلزء واحلافظ يعقوب بن شيب( 186: رقم588-1/582)أخرجه اإلمام البزار يف املسند  ( )

، (2/578: )البن كثري« مسند الفاروق»، وأخرجه اإلمام أبو يعىل كام يف (28:رقم2/77)العارش من مسند عمر 

( 5557)رقم ( 272/ 11:  )«املشكل»والطحاوي يف ( 1/223: )«املختارة»ومن طريقه الضياء املقديس يف 

ومن ( 2/561: )البن كثري« مسند الفاروق»ن كليب الشايش يف مسنده واهليثم ب( 5/66)« املستدرك»واحلاكم يف 

 (. 1/227: )«املختارة»طريقه الضياء املقديس يف 



 .«فقد غفرت لكم
(  )

  

عن أيب  ،عبد اهلل البرصيمن طريق أيب مسلم إبراهيم بن : اأيض  الضياء أخرجه و

 عن عمر بن اخلطاب  ،عن ابن عباس ،عن أيب زميل ،عن عكرمة بن عامر ،حذيفة

.فذكر احلديث
(  )

 

من غري وجه عن  ي  و  هذا احلديث يف قصة حاطب قد ر  »: رمحه اهلل قال اإلمام البزار

 .«وال نعلم روي عن عمر عن النبي إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

بن عامر عن احديث حسن اإلسناد رواه عكرمة »:رمحه اهلل وقال يعقوب بن شيبة

 .«سامك أيب زميل عن ابن عباس عن عمر 

كتب إىل كفار قريش  :حديث عبد الرمحن بن حاطب أن أباه حدثه أنه :ومنها -

: فقال ها والزبري ا فدعا رسول اهلل علي  قد شهد بدر   ملسو هيلع هللا ىلصا وهو مع رسول اهلل كتاب  

أعطينا : فانطلقا حتى أتياها فقاال .لقا حتى تدركا امرأة ومعها كتاب فأتياين بهانط

: الكتاب الذي معك وأخرباها أهنام غري منرصفني حتى ينزعا كل ثوب عليها فقالت

ا فلام حدثنا أن معك كتاب   ملسو هيلع هللا ىلصبىل ولكن رسول اهلل : ألستام رجلني مسلمني؟ قاال

الكتاب من رأسها فدفعته إليهام فدعا رسول اهلل ت أيقنت أهنا غري منفلتة منهام حل  

فام » :نعم، قال: قال «أتعرف هذا الكتاب؟»: ا حتى قرئ عليه الكتاب قالحاطب   ملسو هيلع هللا ىلص

ا فيكم غريب   اقرابتي وكنت امرء   وكان هناك ولدي وذو: قال .«؟محلك عىل ذلك

 :ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ،ائذن يل يا رسول اهلل يف قتل حاطب:  فقال عمر بن اخلطاب.معرش قريش

اعملوا ما : وإنك ال تدري لعل اهلل قد اطلع عىل أهل بدر فقال ،اإنه قد شهد بدر   ؛ال»

«شئتم فإين غافر لكم
(  )

. 

                           
 .(1/227)« املختارة»  (  )

 (.167)رقم : نفس املصدر  (  )

، (5877، رقم 5/125)« الكبري»، والطرباين يف (3571: رقم 5/535)« املستدرك»أخرجه احلاكم يف  (  )

قال . من طريق الزهري عن عروة بن الزبري عن عبد الرمحن بن حاطب به( 2225)« وسطاأل»و

جممع »وقال اهليثمي يف . «مل يرو عن الزهري إال إسحاق ابن راشد تفرد به عبيد اهلل بن عمرو»: الطرباين



ويه من طريق الزهري عن  :ابن حجر وعزاه احلافظ إىل ابن شاهني والباوردي وسم 

ا ن حليف  حاطب رجل من أهل اليمن وكا» :عروة عن عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة قال

ا وكان بنوه وإخوته بمكة فكتب حاطب من للزبي وكان من أصحاب رسول اهلل وقد شهد بدر  

واهلل : فقال حاطب» :آخرهويف ، فذكر نحو حديث عيل   «..املدينة إىل كبار قريش ينصح هلم فيه

اما ارتبت يف اهلل منذ أسلمت ولكنني كنت امر .احلديث «..ا ويل بمكة بنون وإخوةغريب   ء 
(  )

 

ه، وقد تكلموا يف سامعه من ،لكنه من طريق إسحاق بن راشد اجلزري عن الزهري

اشد عن سحاق بن رإلأخرج حيث  اختيار البخاري يف الصحيحوهو السامع، والراجح 

أنه ثقة صحيح احلديث يف غري  :والظاهر ،من صحيحه ومل يثبت النفي الزهري يف مواضع

 .عن ثابت ونحوه كحديث معمرفيه الزهري حسن احلديث 

 .«ثقة» :وهلذا قال اإلمام أمحد بن حنبل

إنه وجده يف كتاب والقول عندي قول : تكلموا يف سامعه من الزهري وقالوا» :والدارقطني

 .«بن احلجاج فيهامسلم 

عن الزهري عن عروة مرسال  : خالفه معمر فقال
(  )

. 

 :حديث جابر بن عبد اهلل األنصاري و -

لتعة كتب إىل أهل مكة كتابا يذكر أن رسول اهلل أراد غزوهم أن حاطب بن أيب ب»

فدل رسول اهلل عىل املرأة التي معها الكتاب فأرسل إليها رسول اهلل فأخذ كتاهبا من 

ا قد ا لرسول اهلل وال نفاق  ين مل أفعله غش  إنعم أما  :قال «يا حاطب أفعلت؟» :رأسها فقال

ه ومتم   ا بني ظهرانيهم م له أمره غري أين كنت غريب  علمت أن اهلل تعاىل مظهر رسول 

 .اوكانت والديت معهم فأردت أن اختذ عندهم يد  

 من أهل بدر؟ وما يدريك أتقتل رجال  » :أال أرضب رأس هذا؟ فقال:  فقال عمر

 .«اعملوا ما شئتم: لعل اهلل قد اطلع عىل أهل بدر فقال

                                                                             
  .«ورجاهلام ثقات»(: 8/585: )«الزوائد

 .(2/5)« اإلصابة يف متييز الصحابة» (  )

 (. 22/78)« التفسري»والطربي يف ( 226-5/227)« التفسري»عبد الرزاق  يف  أخرجه (  )



ا لرسول اهلل إين مل أفعله غش   نعم،: قال «يا حاطب أفعلت؟»:اية ابن حبانوويف ر 

ا ولقد علمت أن اهلل سيظهر رسوله ويتم  أمرهوال نفاق  
(  )

. 

 :قال  ،بن مالكحديث أنس و -

السريورة إىل مرشكي قريش زمن احلديبية كتب إليهم حاطب بن  ملسو هيلع هللا ىلصملا أراد نبي  اهلل »

رهم سريورة نبي  اهلل إليهم فأطلع اهلل ن   ذلك فوجد الكتاب مع امرأة يف ه عىل بي  أيب بلتعة حيذ 

أما واهلل ما ارتبت وال  :فقال «ما محلك عىل الذي صنعت؟» :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي .قرن رأسها

وكان حليفا هلم ومل  .فأردت مصانعة قريش ومال   شككت يف ديني ولكن كان يل هبا أهل  

دوي وعدوكم أولياء يا أهيا الذين آمنوا ال تتخذوا ع﴿ :فيه القرآنعز  وجل يكن منهم فأنزل اهلل 

 .« [ :املمتحنة] ﴾تلقون إليهم باملودة

جه الطرباين حممد بن ) حدثنا أمحد بن حممد بن حييى بن محزة ثنا أبو اجلامهر :قال خر 

 .(  ) ثنا سعيد بن بشري عن قتادة عن أنس بن مالك به (عثامن

ريض  نسعزوه إىل ابن مردويه من طريق سعيد بن بشري عن قتادة عن أ زاد احلافظ

 .(  ) .اهلل عنه

 .فإنه ضعيف صاحب مناكري  ضعيف من أجل أمحد شيخ الطرباينوإسناده 

قرينه شعبة بن  ه  ق  ث  و   ،صدوق حسن احلديث عن قتادةفسعيد بن بشري األزدي وأما 

ى أمره حفاظ الشام وقو   ،والطرباين أمحد وابن معني ودحيم والرازيان والدارقطنياحلجاج و

 .هو حسن احلديث عند البزار والرتمذي وابن عدي وغريهمو ،كأيب مسهر

 :بعض االئمة فيه وأذكر هنا كالم

هو عندي صالح ليس به بأس حسن احلديث تفرد به سعيد و» :له عقب حديث   لبزاراقال 

 .«  عنه عبد الرمحن بن مهديحد  

                           
جه اإلمام أمحد يف املسند   (  ) ، والطحاوي يف (5686)، وابن حبان (2271)، وأبو يعىل يف املسند (5/538)خر 

 .«ورجال أمحد رجال الصحيح»: وقال اهليثمي يف املجمع. بسند صحيح عىل رشط مسلم( 5558)املشكل 

 (. 2366)« مسند الشاميني»  (  )
 (.2/385)« اإلصابة»و( 18/278)«فتح الباري»  (  )



أحاديث مل  قد روى عنه أهل العلم واحتملوا حديثه عىل أنه يف أحاديثه»:ويف موضع آخر

 .«مل يكن باحلافظ» :ويف آخر .«إذا انفرد به هال حيتج بحديث»:ويف موضع آخر .«يتابعه عليها غيه

ا ولعله هيم يف وال أرى بام يروي سعيد بن بشي بأس  »:وقال ابن عدي بعد ترمجة مطولة

 .«والغالب عليه الصدق ،والغالب عىل حديثه االستقامة ،اليشء بعد اليشء ويغلط

 .«اإلمام املحد  الصدوق احلافظ»:ال احلافظ الذهبيوق

 .«ضعيف»:وقال احلافظ ابن حجر

 يذكر لكن قتادة مدل س ومل ال يف قتادة فحسن احلديث فيهمن الثقات إوالظاهر أنه 

 .سامعا من أنس

  :قالف حديث ابن عمر آخر من  اشاهد  احلافظ وذكر 

 .«يورواه ابن شاهني من حديث ابن عمر بإسناد قو»

 .وآثار ويف الباب مراسيل

)$$$( 



 المبحث الثاني

 القصةسياق المعاني الواردة في تلخيص 

وخاصة  ،يف النِص  املعاين الواردةتلخيص ينبغي احلديث مصادر بعض بعد ذكر 

عن الرواسب والتأثريات  ابعيد  فقه احلال استيعاب املساعدة عىل احلديث  بفقهاملتعلقة 

 .إن شاء اهلل شخصيةواآلراء ال املذهبية

 ورواياتألفاظ من مما سيق  تبني  القاعدة السالفة يف املبحث األول ي وعىل ضوء

 :مسائل أربعمن أمهها  ،كثريةمسائل للحديث 

 ورؤيته لكتابه إلى قريشحاطب  :المسألة األولى:  

 .سهايف قريش ومل يكن من أنف  ا حليف  ا غريب   كان حاطب  -1

 .بخالف حاطب  هبا عن أهليهم وأمواهلميدفع اهللقرابات ين لمهاجرل -2

بالكتابة إىل  فأراد الدفع عنهمخاف عليهم  مالوإخوة وأم وبنني بمكة له كان  -5

 .ملسو هيلع هللا ىلصقريش ببعض أمر رسول اهلل 

 .من عادية قريشاألهل حتقيق الرسالة ملا كتبت من أجلها وهو محاية  ظن   -5

 .له أمره رسوله ومتمم   مظهر  نني وأن اهلل مال يرض  اهلل ورسوله واملؤه علم أن   -3

 .ه مع املرأة املتجهة إىل مكةسول اهلل وأدر  أخفى الكتاب عن ر -7

 .ملنافقنيلعادة اا خالف   ومل ينكراملحاكمة عند ه باعرتف  -6

 لرِب  منذ أسلما بالكفر رض  ويف اإلسالم  شك  عن ا صادر  الكتاب أن يكون نفى  -2

 .عن األهل والقرابة ليس إال ِب لذ  ارادة بل صدر عن إ العباد

 .وعدم الغش والنفاق يف الدين ادعى النصح هلل ولرسوله واملؤمنني  -8

  :ا يمكن أن يستخلص من هذه املسألةم  -

ر، لكن يبقى النظر يف داللة مل يقصد املعنى املكفِ  ا سياق احلديث يعطي أن حاطب    -      



 .ا أو احتامال  قطع  الفعل عىل املعنى املكِفر 

إعذار ينبغي  ،عىالقصد، واحتمل الفعل ملا اد   اا عن هذتاب إذا كان صادر  الك -   

 .بالتأويل صاحبه

ل فيام فعل من ذلك» :رمحه اهلل قال أبو العباس القرطبي ن اطالع قريش عىل أ :إنام تأو 

ق خاطره تعل  : ل  ن له هذا التأوي، وحس  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ال يرض   ملسو هيلع هللا ىلصبعض أمر رسول اهلل 

 .«بأهله وولده إذ هم قطعة من كبده

اعتبار هذه حسن صلحة فامل الفعل مع رجاء حتقيقانتفاء الرضر عن  ه ظن  ظهر أن   -

 .ر يف احلكموال غرابة يف أن تؤثِ  ،الرؤية

ومثل هذا الظن إذا صدر عنه الكتاب الذي » :رمحه اهلل قال اإلمام أبو بكر اجلصاص

 .«وجب اإلكفاركتبه فإنه ال ي

بقي النظر يف  ر، وإذا انتفىلمعنى املكفِ عدم القصد ل يقتيض اعتبار هذا الظن

 داللة الفعل عىل املعنى، وإذا احتمل وجب اعتبار قصد الفاعل واعتبار القرائن

 . احلالية

 طبحاعذر ل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي قبول  :المسألة الثانية: 

 وأن   ،صدق فيام ادعىا حاطب  أن مة املحاكبعد الصحب الكرام أخرب  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي تبني  

 :هألن   اال خري  إفيه  ال يقال م  ومن ث   ،ا ملزاعم املنافقنيخالف   ،مطابقة لنفس األمرالدعوى 

 .«صدق»

راجع إىل  هأن يف رتابال ينبغي أن ي  كام  ،تصديقالبعد غري ذلك ظن  ي ال  أأيضا جب وو

ىمجيع املد   من وجود األهل به اعتذر فيام صدق  هأنيعني  «صدق»:  ملسو هيلع هللا ىلصظاهر قوله إذ   ع 

منذ الشك وعدم ، ن الكتابوانتفاء الرضر ع ،ومصانعة قريش ،ليهماملخوف عواملال 

 .   آخر القائمة إىل ،أسلم

 



 ىج  وإن أخطأ يف التأويل كام ن  بالصدق العثرة من هذه نقذه أه كر  ذ   جل  اهلل  أن  يظهر و

 ،عند ختلفهم من غزوة تبوككعب بن مالك بالصدق و ،الربيعومرارة بن  ،هالل بن أمية

 قم حتى يقىض ،أما هذا فقد صدق» :حلاطب قيل ما مثل بعد التحقيق لكعب بن مالك فقيل 

 .«فيك

دليل ظاهر يف  «أما هذا فقد صدق» :لكعب ملسو هيلع هللا ىلصوقول النبي »:رمحه اهلل قال ابن القيم

ور باحلكم كقوله عند قيام قرينة تقتيض ختصيص املذك التمسك بمفهوم اللقب

* إذ حيكامن يف احلر  إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم شاهدين وداود وسليامن﴿:تعاىل

وقوله  «اا وتربتها طهور  جعلت يل األرض مسجد  »:ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  [68-62:األنبياء] ﴾ففهمناها سليامن

صيصه وهذا مما ال يشك السامع أن املتكلم قصد خت «أما هذا فقد صدق» :يف هذا احلديث

  .(  )«باحلكم

لكن ليس عىل عمومه يف  ،يشعر بأن سواه كذب»:رمحه اهلل رقال احلافظ ابن حجو

ا صدقا فيختص الكذب بمن حلف واعتذر ال  ،كل أحد سواه  ألن مرارة وهالال  أيض 

«بمن اعرتف
(  )

 . 

 

 

 و ئوانتفاء القصد السي التحقيقيف  ملسو هيلع هللا ىلصبي الصدق مع الن  :هؤالء اجلامع بني: قلت

ال عذر هلم يف : قوهلم أن أهل تبوك صدقوا يف والفارق.صنيع املنافقنيبإن شابه الصنيع 

 ،ما اعتذر بهيف  صدقوأما حاطب ف، حتى يقيض اهلل فيكمقوموا  :فقيل هلم ،التخلف

 .ختالف املناط ال الختالف األشخاص واألعيانفاختلف احلكم ال

وبني تصديقه  «ا هذا فقد صدقأم»:بن مالك لكعب ملسو هيلع هللا ىلصتصديق النبي بني والتفريق 

، ملجئة وخروج عن الدليل من غري رضورة خطأ ظاهر «إن هذا قد صدق»:حلاطب

                           
 (.5/383)البن القيم « زاد املعاد»  (  )

 (.6/658)فتح الباري   (  )



 ملسو هيلع هللا ىلص بِي الن وتصديق  ،من الفريقني الصدق (اوتأخي  ،اإعذار  )احلكم مناط أن  :صوابالو

 . هلم

 والحكم عليه بالنفاق لصنيع حاطبرؤية عمر  :المسألة الثالثة: 

من ذكر األسباب حاطب انتهى ن إ فام  من سياق احلديثا د  بادية ج رؤية عمر 

إنه قد » .«دعني أرضب عنقه فإنه قد نافق» :حتى بادر إىل القولت إىل الكتابة أد  التي 

لكنّه قد نكث وظاهر أعداءك » .«خان اهلل ورسوله واملؤمنني فدعني أرضب عنقه

ائذن يل يا رسول » .«رضب عنقهيا رسول اهلل أمكني من حاطب فإنه قد كفر فأ» .«عليك

 .«اهلل يف قتل حاطب

 

ومظاهرة كفر ونفاق وخيانة هلل قبل العلم بالعذر  فعلال ظاهر   أن  :  عمر  يشك  مل

يف تنفيذ العقوبة لئال يفتات عىل  استأذن لكن ،فربط حكم الفعل بفاعله ،ألعداء املؤمنني

من إيامن وكفر جار الضامئر ما يف عىل فعال األباالستدالل ألن   وال غرابة يف هذا ،ملسو هيلع هللا ىلصالن بي  

وترك الرسائر لعالم اهر ، واحلكم بالظالتالزم بني الظاهر والباطنالقواعد كقاعدة  عىل

ر ستدالل جرى هلذا االكيف وقد  ،الغيوب  ؟شواهد ونظائروالتصو 

  :من أقرب األمثلة -

أسيد بن قال   يهم حقيقةز إلا عمن انحفضال  بالنفاق عن املنافقني اهتام املدافع  -1

إنك يا ابن عبادة » :ويف رواية .«إنك منافق جتادل عن املنافقني» :حضري لسعد بن عبادة

.«املنافقني منافق حتب  
(  )

.  

ملنافقني وعرفهم علم اترصيح بأنه ، وهو أخرب أنه جيادل عن املنافقني :الدليل وجه

من أين عرفت املنافقني حتى حتكم  :لقيل لهوإال  ،األماراتاإلفك أو بغريه من بشاهد 

 ؟عىل املجادل عنهم بالنفاق

فكيف باملكاتبة إىل  ،وحب ه هلماملدافع  باملنافحة عىل نفاق استدل   :ومن جهة أخرى

                           
 .وغريهم« التفسري»رواه الشيخان وسعيد بن منصور يف   (  )



 الكفرة احلربيني؟

 ذلك منافق ال حيب اهلل ورسوله» :بالنفاق  احلكم عىل مالك بن الدخشم -2

 «؟ه إال اهلل يبتغي بذلك وجه اهللال إل :ا سمعته يقولال تقل ذلك أم» :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل 

.«اهلل ورسوله أعلم فإنا نرى وجهه ونصيحته إىل املنافقني: فقال
(  )

.  

أنه عىل  هو يدل  و ،يناصح املنافقني ويواجههم مالكا   أناملتكِلم أخرب :االستدالل وجه

ن هؤالء منافقون، ى حتكم بأمن أين عرفت املنافقني حت: ولوال ذلك لقيل، املنافقنيعرف 

فكيف باملكاتبة وتقديم األدرار   الظاهراالختصاص ب ل  استدال. والناصح هلم منافق أيضا

 ؟الكفارإىل احلربية 

جعل هذا الرجل االنحياز إىل املنافقني عالمة عىل النفاق »:رمحه اهلل بن عاشورقال العالمة ا

)«ه مع إظهاره بشهادة ال إله إال اهلليف قلب ي شهادة الرسول ملالك باإليامن ألوال
  
).  

إنه منافق، » :بعد ما أحرم الصالةللفتى ملا انرصف عن   بن جبل معاذقول  -5

واهلل ما : فقال .نافقت يا فالن :فقالوا» :ويف رواية.«رسول اهلل بالذي صنع ألخربن  

) احلديث «فأخربه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وآلتني   ،نافقت
  
). 

باالنرصاف عن صالة  لاستدالو ،ملنافقنياف رِ ع  ك أمارات ت  فيه دليل عىل أن هنا

 .الظاهرةماراهتم حيث كان من أ ،عىل النفاقواإلقبال عىل الدنيا  ،بعد اإلحرام اجلامعة

ال  ،بعضهم عىل بعضالناس  وحكم ،بأمارات النفاقوجود االستدالل  :واملقصود

 .سعد والفتى السلميالنفاق يف مالك وحتقيق 

ه أن:أن يعرف لكن ينبغي»:رمحه اهلل( هـ    )المة سليامن بن عبد اهلل آل الشيخ قال الع

                           
جه البخاري وغريه من حديث حممود عن عتبان بن مالك  (  )  . خر 

 (. 2/212)« تفسري التحرير والتنوير» (  )

، وابن (1755)، وابن خزيمة (573)، ومسلم (7187( )683)، والبخاري (15188)« املسند»رواه أمحد يف  (  )

، وابن ماجه (325)، والرتمذي (165-2/162)، والنسائي (688، 388)وأبو داود ( 2588)حبان 

 (.  3231)رقم احلديث ( 5/112)والبيهقي ( 827، 257)



فإذا فعل عالمات النفاق .وبني كونه منافقا يف الباطن ال تالزم بني إطالق النفاق عليه ظاهرا  

ألن بعض هذه   يه بذلك وإن مل يكن منافقا يف نفس األمرجاز تسميته منافقا ملن أراد أن يسم  

 .أو ملقصد آخر خيرج به عن كونه منافقا ،قد يفعلها اإلنسان خمطئا ال علم عندهاألمور 

عىل أسيد بن صىل اهلل عليه وسلم  فمن أطلق عليه النفاق مل ينكر عليه كام مل ينكر النبي

 .احلضري تسمية سعد منافقا مع أنه ليس بمنافق

وال مع املرشكني فإنه  بخالف املذبذب الذي ليس مع املسلمني. ومن سكت مل ينكر عليه

 .(   ص)فتيا يف حكم السفرإىل بالد الرشك  «..اليكون إال منافقا

ما ظهر له عىل بناء  ،اعتداء قبل العلم باحلال أن ليس يف حكم عمرح يوِض مما  اهذ

ومن رت ب .، واألصل ترتيب احلكم عىل السببرأى صورة النفاقفإنه من صنيع حاطب 

  .باملانع فال مالم عليه واألصل عدم املانع احلكم عىل سببه ومل يعلم

إن عمر مل يكن منه عدوان يف هذا القول عىل ظاهر حكم »:رمحه اهلل يقول اإلمام اخلطايب

وكان هذا الصنيع ، كان املنافق هو الذي يظهر نرصة الدين يف الظاهر ويبطن نرصة الكفار   إذالدين

 .«ا بأفعال املنافقنيمن حاطب شبيه  

ة  ظاهرة  عىل النِفاق  »:ي رمحه اهللمام البيهقوقال اإل  .«كان ما فعل عالم 

 .«وهذا ألنه رأى صورة النفاق»:رمحه اهلل وقال اإلمام ابن اجلوزي

أطلق عليه اسم  النفاق ألن ما صدر منه يشبه فعل املنافقني ألنه »:ي رمحه اهللالقرطب اإلمام وقال

 .«لعهم عىل ما عزم عليه رسول اهلل من غزوهمبأن يط م  واىل كفار قريش وباطنهم وه  

وليس  ،عىل قاعدة الدين جار  بام يستحقه  الفعل ظاهرعىل عمر حكم  تعلم أن   ذاوهب

 .ألن أفهام الناس ختتلف يف تقييم األفعال واألقوال  االفهم أو هتور  يف  ارعونة أو قصور  

وقد  ،ب عليه احلكمملقتيض ورت  فعمل با (املانع) العذرمل يعلم   هغاية ما يف األمر أن

 .فأثره ضد أثر املقتيض «وإنام ينفي أثر املقتيض ،أن املانع ال يضاّد املقتيض»:تقرر يف األصول

ولو يف ظاهر األمر  هعىل من يستحقإال مثل هذا احلكم  يطلق ملعمر أن  :آخروجه 



 :مثل

أال أرضب عنقه » :فقال عمر «السام عليكم»:ملسو هيلع هللا ىلصقال لرسول اهلل الذي اليهودي  -1

 .«؟يا رسول اهلل

ذرين يا » :فقال عمر  ،أشهد أنك رسول األميني :اد الذي قال لرسول اهللصي   وابن -2

 .«رسول اهلل أرضب عنقه

أال َأرضب » :يف قسمة الذهيبة فقال عمر ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ر الذي جو  واخلارجي  -5

 .«؟عنقه

يقسم غنائم حنني  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل » :جابر بن عبد اهللقال  الساب  اخلارجي  -5

وحيك » :قال !يا حممد اعدل فإنك مل تعدل: باجلعرانة والترب يف حجر بالل فجاءه رجل فقال

يا رسول اهلل دعني أرضب عنق هذا  :فقام عمر بن اخلطاب فقال «فمن يعدل إذا مل أعدل؟

ه يقرءون القرآن ال فإن هذا مع أصحاب له أو يف أصحاب ل دعه؛» :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  .املنافق

«جياوز تراقيهم يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية
(  )

.  

كنا مع  :قال جابر :اأيض   عبد اهلل بن أيب بن سلول مثل ذلك كام يف حديث جابر  - 3

 ،يا لألنصار:  من األنصار فقال األنصارييف غزاة فكسع رجل من املهاجرين رجال   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

رجل : فقالوا .«ما هذا؟» :فقال ملسو هيلع هللا ىلصسمعها رسول اهلل ف: قال !يا للمهاجرين: وقال املهاجري

يا :يا لألنصار وقال املهاجري: من املهاجرين كسع رجال من األنصار فقال األنصاري

فقال عبد اهلل بن  .«ما بال دعوى اجلاهلية دعوها فإهنا منتنة» :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،للمهاجرين

: قال جابر.واهلل لئن رجعنا اىل املدينة ليخرجن األعز منها األذلفعلوها  د  ق   و  بن سلول أ   أيب

 :قال .ثم كثر املهاجرون بعد ملسو هيلع هللا ىلصوكانت األنصار باملدينة أكثر من املهاجرين حني قدم النبي 

ا دعه ال يتحد  الناس أن حممد  » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  .دعني أرضب عنق هذا املنافق: فقال عمر

«يقتل أصحابه
(  )

.  

                           
 .أخرجه احلميدي والشيخان والرتمذي وغريهم (  )

 .املصدر السابق  (  )



حدثني العباس بن عبد اهلل بن معبد عن بعض أهله  :املغازييف سحاق إقال ابن  -7

ا من بني هاشم إين قد عرفت أن أناس  »: يوم بدرألصحابه قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس أن النبي 

ا منهم فال يقتله ومن ا ال حاجة هلم بقتالنا فمن لقي منكم أحد  وغيهم قد أخرجوا كره  

ومن لقي ا خرج مستكره  فإنه إنام أ  فال يقتله بن أسد  بن احلار لقي أبا البخرتي بن هشام 

أنقتل آباءنا : فقال أبو حذيفة.«االعباس بن عبد املطلب فال يقتله فإنه إنام أخرج مستكره  

 ملسو هيلع هللا ىلصوإخواننا وعشائرنا ونرتك العباس؟واهلل لئن لقيته ألجلمنه بالسيف فبلغت رسول اهلل 

يا  :فقال عمر .«ه عم رسول اهلل بالسيف؟يا أبا حفص أيرضب وج»:فقال لعمر بن اخلطاب

واهلل ما آمن : فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك ،رسول اهلل ائذن يل فأرضب عنقه فواهلل لقد نافق

ا إال أن يكفرها اهلل عني بشهادة فقتل يوم الياممة من تلك الكلمة التي قلت وال أزال منها خائف  

  .(  )« ا شهيد  

انظروا »: قال يوم بدر ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  عيل بن أيب طالب من حديث خمترص وله شاهد 

 . (  )«اخرجوا كره  أمن استطعتم أن تأرسوا من بني عبد املطلب فإهنم 

عن خالد  ،املجيد الثقفي عن عبد الوهاب بن عبدوآخر مرسل عند ابن أيب شيبة 

هاشم فال ا من بني من لقي منكم أحد  »: قال يوم بدر ملسو هيلع هللا ىلصعن عكرمة أن النبي  ،احلذاء

 .إسناده حسن. (  )«اخرجوا كره  فإهنم أ   ؛يقتله

غري النفاق ب (إىل الكفاراحلريب  السر تقديم ) هذا الفعل عىلعمرحكم  أن   :املقصودو

دإىل ابالنسبة بعيد   ،نرصة للمرشكني وخيانة للمسلمني: ألنه يف ظاهر األمر  لفعل املجر 

حكم وأما ربط .واملخالفة وعدم االنفصام باطنلموافقة الظاهر ل :ألصلاو أو إرادة هلا،

                           
، 1/383)، والفسوي يف املعرفة (11-5/18)وأخرجه ابن سعد يف الطبقات (.5/166)« سرية ابن هشام» (  )

من طرق عن ابن إسحاق وإسناده ( 2/158)، والبيهقي يف الدالئل (2/558)، والطربي يف التاريخ (315

 .لإلهبام الذي فيه ضعيف

 -1/385)، والفسوي يف املعرفة (7213)وابن املنذر يف األوسط ( 628)والبزار ( 767)أخرجه أمحد يف املسند  (  )

 .وإسناده صحيح. من طرق عن إدرائيل بن يونس عن أيب إسحاق عن حارثة بن مرضب عن عيل  به( 383

 (.15/522) «املصنف»  (  )



 الفعل بالفاعل فألن اسم الفاعل حقيقة فيمن قام به الفعل عىل ما تقرر يف األصول

 .وعلوم العربية

 :واجلواب عنه إشكال -

يا رسول  :فقال عمر ملسو هيلع هللا ىلصفأخرجت الصحيفة فأتوا هبا رسول اهلل  :جاء يف احلديث

يا حاطب ما »فقال رسول اهلل  . دعني فأرضب عنقهاهلل قد خان اهلل ورسوله واملؤمنني

ا باهلل ورسوله ولكني ما يل أن ال أكون مؤمن  يا رسول اهلل:قال «محلك عىل ما صنعت؟

أردت أن يكون يل عند القوم يد يدفع هبا عن أهيل ومايل وليس من أصحابك أحد إال له 

. «اال تقولوا له إال خي   ق،صد»: قال .هنالك من قومه من يدفع اهلل به عن أهله وماله

 :قال رضب عنقه؟يا رسول اهلل قد خان اهلل ورسوله واملؤمنني دعني فأل :فعاد عمر فقال

  .(  )«..أو ليس من أهل بدر»

دعني أرضب عنق هذا »:التصديقالشارحون قول عمر حلاطب بعد  ستشكلا

نه قال مقالته تلك قوله مشكل، وذلك أل»:رمحه اهلل ييقول القايض الدمامين.«املنافق

ا وال رًض   ا وال ارتداد  بعد شهادة الصادق املصدوق حلاطب بأنه ما فعل ذلك كفر 

 .(  ) «بالكفر بعد اإلسالم، وهذه الشهادة نافية للنفاق قطعا

 :واختلفوا يف اجلواب

فإن عمر   وهو ضعيف يرده احلديث ،أطلق ذلك قبل التصديق :فقال بعضهم -1

هو وبعد التصديق و عذرال يتضح له ا إذ ملمعذور  لتصديق وكان قال ذلك مرتني قبل ا

 .اإلشكالموضع 

باطن الكفار حيث  املنافقني ما صدر عنه يشبه فعل أطلق ذلك ألن  : آخرونقال  -2

 بعد شهادة الصادق املصدوقالبحث يف قول عمر ا ألن  ضعيف أيض   وهو .بخالف ما يظهر

 . عند عمر  الفعلللنفاق الذي دل  عليه ظاهر النافية 

                           
 (.7858)البخاري رقم   (  )

 (.7/551) «مصابيح اجلامع»  (  )



 .ما وجب عليه من القتليمنع ال االعتذار  يف صدق حاطب  ظن  أن   :وقيل -5

  .(  ).وهو حمتمل عىل بعد  

حيتمل أن يكون عمر لشدته يف أمر اهلل محل النهي عىل ظاهره من منع  :قيل -5

 فبني   رتكبها من إقامة ما وجب عليه من العقوبة للذنب الذي امانع   هومل ير ،ئالسيالقول 

 .(  )ادق يف اعتذاره وأن اهلل عفا عنهأنه ص ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

عىل املنع من  «اال تقولوا له إال خي  فصدق » :عمر أفقه من أن حيمل قوله: أقول

ا للنظري تشبيه  املنافقني هذه الواقعة بوقائع ه أحلق أن :الظاهربل  ،السب  مع جواز القتل

يصفح  ملسو هيلع هللا ىلص النبيوكان  ،واالعتذاراإلنكار بالغوا يف م عليهلع فإهنم كانوا إذا اط  النظري ب

من أجل  البابمن هذا واقعة ال وكأن عمر ظن  ، يف كثري من األحوال علم بكذهبمالمع 

ا ظن  قتلالولذلك عاد إىل االستئذان يف  ،االكتشافثم املبالغة يف االعتذار بعد كتامن ال

 .نافقنيبعض املمنه بأن العفو يف هذا املوضع كالعفو عن 

  :فيام يظهر لكن خفي عليه أمران -

  .ق املنافقني وإنام كان يسكت عنهمومل يكن يصد   ،له ملسو هيلع هللا ىلص تصديق النبي :األول

وأما حاطب فقد  ،كانوا ينكرون ما فعلوا بعد االطالع عليهن املنافقني أ :واآلخر

  .ومل ينكر اعرتف بام صنع

ه وقال ذلك ملا كان عنده من القوة يف الدين  -3  بغض املنافقني فكأنه غاب عن حس 

 .ظاهر وفيه بعد   ،إذ ذاك

وشهد بصدقه جيب قبول عذره وتصديقه والتامس  ملسو هيلع هللا ىلصمن عذره النبي  :باجلملةو

  . أحسن املخارج له

 تقرير وتخطئة :المسألة الرابعة: 

 ،ا من جهةفيه تقرير   ر  قرِ حيث ن  ديث باحلمن أرفع املطالب املتعلقة ه املسألة هذ  

                           
 (. 7/551)« مصابيح اجلامع»و(. 12/522)« فتح الباري» (  )

 (.  38-11/58)« فتح الباري» (  )



 :ص يف قضيتنييتلخ  وهذا  ،أخرى منطئة وخت

 .وعدم تكفريه إعذار حاطب  :القضية األوىل

 .التقرير لألصل، والتخطئة يف التنزيل :القضية الثانية

 :اإلعذار وعدم التكفي :القضية األوىل -

مل  الكتاب أرص  عىل أن لكن ،ومل ينكر االستفصالعند  حاطب اعرتف 

الكتاب  وأن، التهمةدرء ويف التجريد بالغ و ،الدينريب وارتداد عن  يصدر عن

د دفع    .عىل املسلمني بالرضربام ال يعود عن األهل  وذب   جمر 

مل يكن أحد من أصحابك إال وله بمكة من يدفع اهلل به عن »:ومما قال يف هذا الصدد

 .«اأهله وماله ومل يكن يل أحد فأحببت أن أختذ عندهم يد  

د القوم يد يدفع اهلل هبا عن مايل وليس من أصحابك هناك إال وله أردت أن يكون يل عن»

 .«من يدفع اهلل به عن أهله وماله

اإين كنت امر» سها وكان من معك من املهاجرين من هلم ملصقا يف قريش ومل أكن من أنف   ء 

ا قرابات حيمون أهليهم وأمواهلم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أختذ عندهم يد  

  .«حيمون قرابتي

ا ال يرّض اهلل ا يف أهل مكة وكان أهيل بني ظهرانيهم فخفت عليهم فكتبت كتاب  كنت غريب  »

 .«ا وعسى أن تكون فيه منفعة ألهيلورسوله شيئ  

 .«ا ال يرّض اهلل وال رسولهكتب كتاب  أ :كان أهيل فيهم فخشيت أن يغيوا عليهم فقلت»

 .«قريش كان يل هبا أهل ومال فأردت مصانعة»

ل تأواعتذار ظاهر   :من عدة جوانب  يف نظر حاطبسائغ و 

 .ام حيظى به النسيبواحلليف ال حيظى ب ،أهل مكةحليف يف غريب و -1

 .من قريش من أهل احلرباملال األهل و عىلخيش ومع هذا  -2



 قرابات حيمون هبا أهليهم وأمواهلم من عادية قريش لكن فاته ذلكللمهاجرين  -5

  يب فأراد مساواة أصحابه يف نعمة الدفع عن األهل بسبب آخرغرألنه 

 .يف دار احلرب للمخوف عليهمرجى أن يكون فيه منفعة  -5

 .اأن الكتاب ال يرض  اهلل ورسوله واملؤمنني شيئ  علم  -3

 .وهبذا حتققت املصلحة وانتفت املفسدة يف تقديره 

 .!التأويلو العذر ع سامعمعمر  اعتمد عليه ذيالداللة الفعل النظر يف  بقي

العمل أن ظاهر التحقيقية عىل األقل  علم عند اإلجراءات ا حاطب   أن  والواقع 

 ش  ي  
يف  فقالعند املدعي الذي دل عليه النفاق بام مل يقع يف احلسبان فسارع إىل درء ر ع 

 :الدفاع عن نفسه

 .«ا بالكفر بعد اإلسالما عن ديني وال رض  ومل أفعله ارتداد  »

 .«ا بالكفر بعد اإلسالما عن ديني وال رض  ا وال ارتداد  ما فعلت ذا كفر  و»

 .«اواهلل ما كفرت وال ازددت لإلسالم إال حب   ،ال تعجل»

 .«ولقد علمت أن اهلل سيظهر رسوله ويتّم أمره ،اا لرسول اهلل وال نفاق  إين مل أفعله غش  »

  .«..ا باهلل ورسوله ولكني أردتما يل أال أكون مؤمن  »

 .«..أما واهلل ما ارتبت وال شككت يف ديني ولكن كان»

بداللة اعرتاف كام أهنا  ،سفر عنهوما قد ي  املوقف خطورة ب شعورالعىل  عبارات تدل  

إىل فقام عمر لموافقة  لرسول اهلل فر والغش  لدين والرضا بالكالنفاق والكراهة لعىل ظاهر ال

عن  دفع  جمرد املادة  وأن ،األمرقيقة حلظاهر الطابقة وعدم مبالغ يف حتقيق االنفصام و ،نفيال

عن يف درأ التهمة  وإال ملا احتاج إىل هذا اجلهد ،اقفال ترمجة عن نال نرصة حقيقية و األهل،

بل  ،املعصومة لنفسالزاين واملرايب وشارب اخلمر وقاتل اإليه كام ال حيتاج  ،النفس هبذا الشكل

د معصيةليس هذا بك: كان يكفيه أن يقول   .فر بل جمر 

 :الكرام لصحبه ملسو هيلع هللا ىلصقال  مع حاطب وبعد التحقيق 



 .«اصدق فال تقولوا إال خي  »

 .«أما إنه قد صدقكم» 

 .«إن هذا قد صدقكم»

 .«اخي  صدق حاطب فال تقولوا حلاطب إال »

يشعر  «صدق حاطب» :قوله مع أن   صدق املتهم:النهي علةو عن الوقوع فيه ملسو هيلع هللا ىلصهنى 

 .طناملوا خمالفة الظاهر حلقيقة األمر يف مثل هذدعوى يف يكذب سواه أن ب

 :يقول  بوضوح يه الفقهاءجلِ في هذا التصديق يف احلكم وفصل القضيةأثر وأما 

إنه اعتذر عن نفسه بالعذر الذي ذكر  فقال »:رمحه اهلل اإلمام أبو عبد اهلل املازري -1

ط ع عىل صدق حاطب لتصديق النبي « صدق» :ملسو هيلع هللا ىلص ه ممن يتجسس ال له  وغري ملسو هيلع هللا ىلصفق 

«يقطع عىل سالمة باطنه  وال يتيقن صدقه فيام يعتذر به
(  )

. 

  .(  )ومل يعقبه بيشءرمحه اهلل نقله القايض عياض و  -2

 بالتوحيد بدليل أن إن قلب حاطب كان سليام  »:رمحه اهلل القايض أبو بكر بن العريب -5

وخلوص  فؤادهوهذا نص يف سالمة  «أما صاحبكم فقد صدق» :قال هلم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

  . (  )«اعتقاده

شهد له رسول اهلل بالصدق واإليامن وبأنه ال يدخل »:رمحه اهلل أبو العباس القرطبي -5

وإنام أطلق عليه اسم  النفاق ألن ما صدر منه يشبه فعل املنافقني ألنه واىل كفار  ..النار

 لكن   ..بأن يطلعهم عىل ما عزم عليه رسول اهلل من غزوهم قريش وباطنهم وهم  

طالع ا نأ :ل فيام فعل من ذلكوإنام تأو   ،عن دينه ا مل ينافق يف قلبه وال ارتد  حاطب  

ن له هذا التأويل   ..ملسو هيلع هللا ىلصال يرض  رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصقريش عىل بعض أمر رسول اهلل  : وحس 

اه ملا علم من لكن لطف اهلل به ونج  ..تعل ق خاطره بأهله وولده إذ هم قطعة من كبده

                           
 (. 2/575)« املعلم بفوائد مسلم» (  )

 (.6/352)« إكامل املعلم» (  )

 (. 5/223)« أحكام القرآن» (  )



 .(  )«قه وغفر له بسابقة بدر وسبقهصحة إيامنه وصد

هذه الشهادة نافية للنفاق »:رمحه اهلل القايض حممد بن أيب بكر الدماميني  -3

ره النبي : وعىل اجلملة..اقطع   وشهد بصدقه جيب عىل كل أحد قبول  ملسو هيلع هللا ىلصفمن عذ 

  .(  )«عذره وتصديقه والتامس أحسن املخارج له

عى ن التصديق يشمل مجيع إ: قلت وانتفاء الرضر  ،القصد إىل املعنى املكِفرعدم  مناملد 

 فمن رد   ..النفسلنفاق عن لوالنفي  ،مكة واخلوف عليهمبواملال  واألهل، عن الصحيفة

 .م من غري دليلفقد حتك  غريه وأخرج  ،إىل بعض الدعوىوالشهادة التصديق 

 .والتخطئة يف التنزيل ،ألصلل التقرير :القضية الثانية -

نرصة )أو  (اجلّس ) يف أن جنس الفعل عمرعىل  ينكر مل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن   ل  يد النِص  سياق

زيل ـتنأنكر عليه  وإنام عىل النفاقم هب واالختصاص املنافحةداللة كام مل ينكر  كفر (فارالك

من انتفاءه لزم ستال ي انتفاء احلكم ملانع يف حملر أن » :والقاعدة ،التأويلملانع  املعني   احلكم عىل

 .«نعغي ما

يف النرصة  (فعل حاطب) دةا إدخال هذه الصورة املحد  وحيتمل أنه أنكر عليه أيض  

فيكون سند املنع  ،يف حقيقة األمرالنتفاء النرصة  أو ،الفعلية لعدم القصد إىل املعنى

 .، واهلل أعلمعدم حتقيق املناط يف املحِل : واإلنكار

 تعليق احلكم بغريهبالعدول عنه وز جي فاللقتل بالنفاق اتعليل تقرير  :اأيض  يظهر و

وهذه شذرة  ،من حيث اجلملةأهل العلم عىل هذا التحرير جرى و ،رب  ألنه إلغاء ملا اعت  

 :من أقواهلم

مل يكن منه عدوان يف هذا القول  إن عمر »:رمحه اهلل اخلطايبأبو سليامن  اإلمام - 

ويبطن نرصة  ،الدين يف الظاهر عىل ظاهر حكم الدين إذ كان املنافق هو الذي يظهر نرصة

قد أخرب  ملسو هيلع هللا ىلصإال أن رسول اهلل  ،ا بأفعال املنافقنيوكان هذا الصنيع من حاطب شبيه  ، الكفار

                           
 (. 7/551)« املفهم» (  )

 . (551-7/558)« مصابيح اجلامع» (  )



  .(  )«أن اهلل تعاىل قد غفر له ما كان منه من ذلك الصنيع وعفا عنه فزال عنه اسم النفاق

زال عنه حكم  لكنا كان صحيح   أن اعتامد عمر عىل الظاهر من حال املتهم بني  

 .له باإليامن والصدق ملسو هيلع هللا ىلصالظاهر بشهادة النبي 

ر عىل عمر  »:رمحه اهلل البيهقياإلمام أبو بكر  - 
نك  تسميت ه بذلك إذ كان ما  ومل ي 

ر  مسلام    وإ نام يكفر  من كف 
ة  ظاهرة  عىل النِفاق   .(  )«بغري تأويل فعل عالم 

ه وال قال  صومل ينكر عليه النبي »:رمحه اهلل اإلمام أبو الوليد بن رشد اجلد -5 قول 

 جيب عىل حاطب لكونه من نام أخرب أنه الإو ،إن  ذلك ال جيب يف ذلك الفعل :له

مع قبوله لعذره والذي اعتذر به لعلمه بصدقه يف ذلك من جهة  أهل بدر

  .(  )«الوحي

نام وإ ،مل ينكر ذلك من قول عمر صإن النبي »:رمحه اهلل اإلمام القايض عياض - 

  .(  )«..وألنه مل يكن منه قبل مثلها ،ره بغفران اهلل ألهل بدر ذنوهبمعذ  

دعني أرضب » :يف بعض ألفاظ احلديث»:رمحه اهلل اإلمام أبو الفرج ابن اجلوزي -3

احتمل قول عمر وكان  اوهذا ألنه رأى صورة النفاق ومل   .«عنق هذا املنافق

  .(  )«ملسو هيلع هللا ىلصلتأويله مساغ مل ينكر عليه رسول اهلل 

نسبه إىل   ن عمر بن اخلطاب إ..»:رمحه اهلل بن العريبأبو بكر اإلمام القايض  -7

 .«ملسو هيلع هللا ىلصالنفاق فلم ينكر ذلك رسول اهلل 

 :األحكام يف مسألتني» :وقال

فرأى عمر قتله  .«دعني أرضب عنق هذا املنافق» :ملسو هيلع هللا ىلص يف قول عمر للنبي: األوىل

إنه من أهل بدر الذين  :لكنه قالو ،ذلك ملسو هيلع هللا ىلصبالدلسة عىل الِدين فلم ينكر رسول اهلل 

 .«..غفر هلم ما تأخر من ذنبهم وما تقدم برجاء حق

                           
 (. 2/263)« معامل السنن» (  )

 (. 18/282)« السنن الكربى» (  )

 (.2/356)« البيان والتحصيل» (  )

 (. 6/356)« إكامل املعلم» (  )

 (. 152-1/151)« كشف املشكل» (  )



وهذا يقتيض أن يمنع  ،إال بأنه من أهل بدر ملسو هيلع هللا ىلصعليه النبي  ومل يرد  » :ويف موضع آخر

إال  ملسو هيلع هللا ىلص ومل يرد   ملسو هيلع هللا ىلصا فهم  عمر به بعلم النبي  رشعي  منه وحده، ويبقى قتل غريه حكام  

   .(  )«بحاطبصها بالعلة التي خص  

يف الصحيح أن حاطب بن أيب » :رمحه اهلل أمحد بن إدريسشهاب الدين القرايف  -6

دعني أرضب عنقه يا رسول  : فقال عمر ملسو هيلع هللا ىلصكتب إىل مكة خيربهم بمقدمه  بلتعة 

   . (  )«ذلك بل أخربه أنه من أهل بدر ملسو هيلع هللا ىلصفلم ينكر  .اهلل

 

 اهلل أرضبعني يا رسول د» : قال عمر» :رمحه اهلل شيخ اإلسالم ابن تيمية  -2

عىل أن رضب عنق املنافق من غري استتابة مرشوع إذ مل ينكر  فدل   ..«عنق هذا املنافق

  .(  )«عىل عمر استحالل رضب عنق املنافق ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ا طلب قتله مل ينكر عليه النبي إن عمر مل   ..» :رمحه اهلل اإلمام احلافظ ابن مفلح -8

عىل  جد املقتيض لقتله بل ذكر املانع وهو شهود بدر فدل  مل يذكر أنه مل يو: أو يقال .ملسو هيلع هللا ىلص

 .(  )«وجود املقتيض وأنه لوال املعارض لعمل به

عزم عىل قتله بالتجسس  ن عمر بن اخلطاب إ»: رمحه اهلل زين الدين ابن املني  -18

من إنه :  له املانع اخلاص به فقالولكن بني   ،ل التجسس علةع  ج   ملسو هيلع هللا ىلصفلم ينكر عليه النبي 

 أن يعمل هبا عند عدم املانع ت العلة وتعني  أهل بدر وهم خمصوصون باملغفرة فصح  

  .(  )«املذكور

أن و ،صحيح ألنه رأى صورة النفاقلظاهر العمل  مر عر تصو  أن  :العلامء حاصل كالم

، قتيضامل من تأثريمنع  مانع خاصان من أجل إنام كاحلكم وأن انتفاء  ،عليه ذلك ينكر مل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

التعليل باملانع يقتيض قيام إن »: يف األصول القاعدةو ،املتهم بصدقلعلم اأو  ،إما شهود بدر  

                           
 (.  5/223)« أحكام القرآن»، (12/152)« عارضة األحوذي» (  )

 (. 5/258)« الذخرية يف فروع املالكية» (  )

 (.5/775)« الصارم املسلول» (  )

 (. 112-18/117)البن مفلح « الفروع» (  )

 (. 7/558)«  مصابيح اجلامع» (  )



أن مظاهرة أعداء : حيث تقرر عنده للمناطتنقيح الو جهة اإلقرارهي هذه  .«املقتيض للحكم

 .وإن زعم أنه مسلم ،الدالة عىل نفاق املتلبس راتاهلل عىل املسلمني من مجلة املكفِ 

لقيام  زيل احلكم عىل املعنيـتن وأ ،يف املحِل  حتقيق املناطل ب  ق  من ف واإلنكاروأما جهة الرد 

 إال أنه مل ينكر ملسو هيلع هللا ىلصالنبي و ظاهرالالذي يدل  عليه  النفاقبل القتل عل    أن عمر  ذلك ،املانع

شهادة الصادق ب ،يف هذا املقام موافقة الظاهر للباطنفلزم انتفاء اعتذر به، ام ا فيق حاطب  صد  

 .من اخلصائص نيكوو ،املصدوق

وعىل  (الكافريننرصة إرادة )لمعنى املكِفر لدل  عىل عدم القصد  ملسو هيلع هللا ىلصتصديق النبي : أو يقال

ل حاطب يف نفس األمرانتفاء النرصة واملظاهرة    .كام تأو 

 أجلمن حيكم عليه مل ، لكن والنفاق   الكفر  حقيقة الفعل : يمكن أن يقالأنه  :املقصودو

 من أتى بالقول والفعل: أن يف الفقه والقاعدة ،مل يقصد املعنى عىل أن املتهم ل  املانع الذي د  

 .ا كاإلكراه والتأويلفهو قاصد للمعنى الذي تضمنه إال أن يعارضه قصد آخر معترب رشع   اخمتار  

ال يبق إ مل، وإذا انتفت املظاهرة حقيقةالعمل  أو من أجل انتفاء النرصة واملظاهرة من

التي ختتلف هبا داللة األقوال واألفعال  -داللة احلال فشهدت النظر يف إرادة املعنى املكفر 

 .له ملسو هيلع هللا ىلصأن املت هم مل يرد ذلك مع تصديق النبي ب - يف قبول ما يوافقها ورد ما خيالفها

العلم عدم و لامنعلعتبار هو االعمر وبني  ملسو هيلع هللا ىلص بِي الفارق بني الن أن  :خالصة القول

 .العمل باملقتيضوبه 

 :وبعبارة أخرى .حكم اجلنسيف مع االتفاق  أو العلم بانتفاء املناط وعدم العلم به

الوصف  أما تنقيح ،إما النتفاء املقتيض أو لقيام املانعوانتفاؤه .زيل احلكمـزاع يف تنـالن

 . واهلل أعلمتلف فيه فلم خي  
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 المبحث الثالث

 القصة عليهاالوجوه التي يمكن تخريج 

الوجوه بعض أذكر مل حيكم عىل حاطب بالكفر، ويف هذا املبحث  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  سبق أن  

ص يف مطلبنيهذا و ،عليها ريالتكفعدم التي يمكن ختريج   :يتلخ 

 قواعد ينبغي التنبه لها في هذا المقامذكر  : المطلب األول: 

نري ت  عىل الفهم وقارئ التساعد بعض القواعد التي قد  الوجوه تقديم  ذكر  قبلينبغي 

 .عدة لقضية من جوانبل ايف البيان وحتقيق   مبالغة  الطريق 

 «حكم بعلية الوصفترتيب احلكم عىل الوصف » :القاعدة األوىل

ا سواء ة الوصف ال سيام إذا كان مناسب  ي  حكم بعلِ ر أن ترتيب احلكم عىل الوصف ر  ق  ت  

الداخل للحكم  بفاء التعقيب ، أو«دينه فاقتلوه لمن بد  »: بصيغة اجلزاء والرشط كقولهكان 

 يرمون والذين﴿ :وقوله تعاىل ،[52:املائدة] ﴾أيدهيام فاقطعوا والسارقة والسارق﴿:كقوله تعاىل

الداخل  بفاء التعقيب أو [5:النور] ﴾جلدة ثامنني فاجلدوهم شهداء بأربعة يأتوا مل ثم املحصنات

الرسقة، وعلة  :فعلة القطع، «ابعث يوم القيامة ملبي  نه ي  روا رأسه فإال ختمر »:ملسو هيلع هللا ىلصللوصف كقوله 

، التلبية يوم القيامة وعلة عدم التخمريرمي املحصنات، : وعلة اجللد تبديل الدين، :القتل

كذكر احلكم  يل وإن مل يكن يشء من أدوات التعليللعوكذلك إذا كان سياق الكالم يفهم الت  

من باب اإليامء  ه  ل  ع  ومن قال باعتباره ج   ،مختلف فيها فوأما إذا مل يكن مناسب   .والوصف

   .إىل العلة

دعنى أرضب عنقه فإنه »والكفر النفاقباحلكم ل ضح أن عمر عل  يت   :القاعدةعىل و

ينكر مل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي و، الظاهر إال ملانع ك  رت   وال ي  ، مناسبظاهر وهو تعليل  «قد كفر

أو لقيام املانع  املعنِي  عن املحِل  وإنام دفع ،قتلاستحقاق املنافق أو املظاهر للتكفري وال

 .وسيأيت مزيد بيان هلذا ،النتفاء املقتيض للحكم

 :«حقيقة فيمن قام به الفعلاسم الفاعل » :القاعدة الثانية

حث االشتقاق ايف مب وأهل العربية واملعاينيون القاعدة يذكرها األصول هذه



  .وبعض األشعرية اخلالف فيها مع املعتزلةو ،اؤهثنوالكالم عىل صفات الباري جل 

املنافق والزاين و أن اسم الفاعل كاملؤمن والكافر  ذلك ،أما معنى القاعدة فواضح

، فيمن وجد منه اإليامن والكفر والنفاق والزنى والرسقةوالسارق ونحوها حقيقة 

مل يقع منه الزنى فال يقال ملن  ه،فالذات التي مل تتصف باملصدر ال جيوز االشتقاق هلا من

 .وارجه اخلتا كام فعلوال ملن مل يقع منه الكفر كافر   ،اسارق  يرسق وال ملن مل  ،زان  إنه 

 اسم   وقع يف الكفر ووجد منه املصدر اشتق لههم املت   ملا رأى عمر أن  ا وعىل هذ

ق ألن املعنى إذا قام بالذات وجب اشتقا« دعني أرضب عنق هذا املنافق» :املنافق فقال

أو قدرة أو بياض وجب أن يشتق هلا العامل فكل ذات قام هبا علم   الوصف للذات

هذا هو األصل واملنطلق إال  ،والقادر واألبيض ونحوها من الصفات القائمة بالذات

 .ملانع

ا واستحقاق ا يوجب أحكامها ملحاهلِ قيام املعاين بمحاهلِ »:رمحه اهلل قال اإلمام القرايف

ا، واستحقاق  وهو كونه عامل  ام، فقيام العلم باملحل يوجب له حكام  ألفاظ تلك األحك

 وهو كونه لفظ هذا احلكم وهو لفظ عامل، والسواد إذا قام بمحل أوجب ملحله حكام  

 .(  )«..أسود، واستحقاق لفظ دال عىل هذا احلكم وهو لفظ أسود

 .«ليلبدإال التي يف مورد النص  اعتبار األوصافجيب » :القاعدة الثالثة

 :من ذلك متفقة معن ى، عبارات خمتلفة مبن ىيف القاعدة  صاغ  ت  

 .«إال إذا علم إلغاء بعضها حلر املب احلكم عىل أوصاف األصل ترت  »

 .«ص إذا اشتمل عىل وصف يمكن اعتباره مل يلغ إال بدليلالن   حمل  »

مل حيكم  ملسو هيلع هللا ىلصعىل أن النبي عوا فقد أمجقصة البحث  ه عىل القاعدةيمكن خترجيمما و

فهم االبتعاد عن إىل  ىأد  قواعد ال إعاملن عدم أ ظن  وأ، عليه بالردة، واختلفوا يف املانع

  .املخالف إىل الوفاق نزعهلان األمر واألمرين يف ن النظر مع  فلو أ  وإال  واحلال، الدليل

ام إال ما قالنص  األصل اعتبار األوصاف التي يف حمِل  :تقرير التفريع فيقالوأما 

                           
 (.  53ص)« رشح تنقيح الفصول» (  )



ر »:التاليةوجدنا األوصاف وإذا رجعنا إليه  ،إلغائهدليل عىل ال إىل أهل  تقديم السر

 ،نفسالنفي الكفر عن  ظن املنفعة، ،، التأول بانتفاء الرضراحلرب،كتامن ذلك، شهود بدر

 .«وعدم اإلنكارباجلريمة االعرتاف   ملسو هيلع هللا ىلص تصديق النبي

 اهلجرة، اإلسالم الذكورة، كليف،أهلية الت»:يف النص وصاف غري املذكورةاألومن 

 .«السابقية ظهور الصالح،، العام

ملنع من التكفري ية يف اأن بعض تلك األوصاف صاحلة للعلِ : والتقسيم السرببويظهر 

من الذكورة للمنع وصف صلح يال هلذا و، الطرديةبخالف غريها من األوصاف 

 :وجهني

 .ذا املقاميف ه هنا وصف طردي غري مناسب للتعليلأ :األول

 .يعترب وصف الذكورةفال إال بدليل  املساواةاألصل يف األحكام  :الثاين

 :مرتنيعدل عنه  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  فال يصح  التعليل به كامنع ألن  العام وأما اإلسالم 

نعم، أما إين مل : قاليا حاطب أفعلت؟ »:ملسو هيلع هللا ىلصل فقاالتحقيق عند ه ل عنعدأنه  :األوىل

م له أمره غري  ولقد علمت   ،اال نفاق  ا لرسول اهلل وأفعله غش   أن اهلل سيظهر رسوله ومتم 

 قال .«اا بني ظهرانيهم وكانت والديت معهم فأردت أن اختذ عندهم يد  أين كنت غريب  

 .«إنه قد صدقكم» .«إنه قد صدقكم أما« »اخي  صدق فال تقولوا له إال »:ملسو هيلع هللا ىلص

  واألصل يقتيض التأويل فيام ادعى منصدق ال :تهوعل  عن الوقوع النهي أال ترى 

ر فإن التعليل مؤخ   «اال تقولوا له إال خي  » بعد األخرى «صدق»أن تذكر اجلملة األوىل 

 .ا ألثره يف احلكمالصدق وبيان  ا لرتبة مت اعتبار  عن املعل ل عادة لكن قدِ 

يفتك ال  :التقدير «د الفتك، ال يفتك مؤمناإليامن قي  »:ملسو هيلع هللا ىلصومن هذا الباب قوله 

ا لرشف ا للرتبة وبيان  اعتبار  لول مت العلة عىل املعلكن قدِ د الفتك، اإليامن قي   ألن   مؤمن

 .اإليامن

مع وجود األعم  (الصدق)بالوصف األخص النهي ل عل   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن   :واملقصود

 .احلكمهذا يف  ه عديم التأثريعىل أن   يدل  وهو  (اإلسالم)



 :قال ائذن يل يا رسول اهلل يف قتل حاطب؟ :عنه عند قول عمر  هإعراض :الثانية

علة منتفية وهي  بشهود بدر لفعل   « من أهل بدر؟أتقتل رجال  » .«اال، إنه قد شهد بدر  »

ل باألعم لِ ألن احلكم إذا ع    منه ل بأخص  مل يعلِ  امانع  العام كان اإلسالم  ولو ،غريهيف 

ي االقتصار عىل وصف أدنى مع وجود ما أنه ال ينبغ» :وقد تقرر ،عديم التأثري كان األخص  

  .«هو أعىل منه إذا أمكن التعليل به

املهاجرين نتفائه عن الالنفاق درء هتمة يف ا ظن  ري  ث  يحتمل أن ي  ف وأما وصف اهلجرة

كام هو لكن ال ينفي الكفر  ،ت يف وجوده يف املحِل يبعث  عىل التثب  أن و ،قبل فتح مكة

 .معلوم

النفاق  ءرالشاهد دو ،ألنه منصوص  لنفاقادرء مؤثر يف  وصف البدريةوكذلك 

 .يف حديث أيب هريرة  مر  كام بدر شهود بالتعليل و ،بن الدخشماعن 

يف املنع من التكفري النتفاء حقيقة مناسب  وصفف ل بانتفاء الرضروأما التأو  

 ،العل ةي هي تال النرصة واملظاهرة من صور اجلس  فإن   املظاهرة التي هي مناط الكفر

وإذا أقيمت  «أن الوصف املعترب يف احلكم إذا كان غي منضبط أقيمت املظنة مقامه» :والقاعدة

ض عن اعتبار الوصف ة مقام  ظن امل ا مع ع  أن يكون الوصف متوق   لكن ال بد   ،بعينهه أ عر 

ا وعىل هذ .«أن ال يرتتب عىل املظنة حكم» :ة فلو قطعنا بعدمه عند املظنة فالقاعدةاملظن 

فال يناط احلكم باملظنة مع فذهب أثر املظنة النتفاء الرضر حاطب  جِس انتفت النرصة عن 

 .الرضرالذي هو النرصة أو  القطع بانتفاء الوصف

 .وتصديق املعصوم له ،املتهم ظن  نتفاء فاالأما دليل 

ي هو ال جيوز إحلاق اجلس  الذكام  ،حاطبفعل ىل ع قياس جنس اجلِس  يصح  ال و

  .إحلاق مع وجود فارق مؤِثره ألن   الرضرالنرصة أو ع فيه بعدم ط  ق   بجس  النرصة مظنة 

ب  ليال يكون الد   :وباجلملة بل  عند أهل العلم ا لهل اخلاص منشأ حلكم عام وال موج 

  .ا للمدلولجيب أن يكون الدليل مطابق  

سبيل ن التكفري والتنفيق عىل مني املانع وانتفاء الرضر البدرية، :وقد يكون الوصفان

وانتفاء الرضر منع  ،قالنفامنع من شهود بدر ف ا من حكم  منهام مانع   يكون كل  و ،التوزيع



د   .الفعلهذا يف خصوص  حيث انتفت حقيقة املظاهرةمن الكفر املجر 

 ،ألن احلكم عىل الظاهر يف الدنيا  دهفال أثر له بمجر  نفس العن الباطني الكفر  درءوأما 

رمحه  قال اإلمام القرايف.عنىا يف املا أو ظاهر  رصحي  ة والقصد ال يعترب إذا كان الفعل النيألن  و

ا بني اإلفادة وعدمها، أما ما يفيد معناه أو أن النية إنام حيتاج إليها إذا كان اللفظ مرتدد  »:اهلل

رصائح األلفاظ ال حتتاج فال حيتاج للنية، ولذلك أمجع الفقهاء عىل أن  اا أو ظاهر  مقتضاه قطع  

أن الظهور مغن  عن : واملعتمد يف ذلك كله ..ا وهو األكثرأو ظاهر   اإىل نية لداللتها إما قطع  

(  )«القصد والتعيني
. 

ر الفقهاء وأهل العلم يف باب »:رمحه اهلل وقال العالمة عبد اللطيف آل الشيخ قد قر 

ة وغريها أن األلفاظ الرصحية جيري حكمها و د  ما تقتضيه وإن زعم املتكلم هبا أنه الر 

«كل ممارسوهذا رصيح يف كالمهم يعرفه . قصد ما خيالف ظاهرها
(  )

.  

يتضمن القصد إىل ألنه  ،الفعلالقول وبل قصد  ،طوألن قصد الكفر ال يشرت

، وترتب األحكام عىل األسباب للشارع ال ا يف املرادا أو ظاهر  املعنى إذا كان رصحي  

 .ى بالسبب لزمه حكمه شاء أو أبىأتللمكلف فإذا 

 انتفاء الرضرمن الدعوى فهو ينسحب عىل مجيع عتذار اال يفه ل ملسو هيلع هللا ىلصوأما تصديق النبي 

ينظر ثم  ...ا بالكفر بعد اإلسالمورض  يف الدين  شك  عن عدم صدوره واخلشية عىل األهل و

 أم بالوحي؟ ؟بداللة احلالهل هو تصديق 

مع  ،نه األصل والغالب يف ترصفات املعصومألذهب أكثر الشارحني إىل الثاين 

كتشفت بالوحي، والبداية قد تدل عىل النهاية، وهلذا اخلط ة االقرينة احلالية وهي أن  

ت من أعالم النبوة  .عد 

عرف صدقه مما ذكر، وحيتمل أن يكون  ملسو هيلع هللا ىلصحيتمل أن يكون » :قالفبعضهم ترتد د و

 (  ) «بوحي

                           
 (. 112ص)« رشح تنقيح الفصول» (  )

 (.182ص) «منهاج التأسيس والتقديس» (  )

 (.12/522)« فتح الباري» (  )



عدم تكفري منه وال يلزم  أو النتفاء املناطامنع للالتكفري انتفى  أن   :واملقصود

 .وسسااجل

 على غائلة تنبيه:  

 الطربيالشافعي وإلمام اكعند االستنباط  أهل العلم القاعدة  بعض  اعترب

يف حديث حاطب بن أيب بلتعة » :«هتذيب اآلثار»يف الطربي فيقول والطحاوي وغريهم 

ا من املرشكني ينذرهم السرت عىل أنه كاتب عدو   أن اإلمام إذا ظهر من رجل من أهل :من الفقه

ا بالسفه والغش لإلسالم ه املسلمون فيهم من عزم ومل يكن الكاتب معروف  ببعض ما أدر  

وأهله وكان ذلك من فعله هفوة وزلة من غري أن يكون هلا أخوات  فجائز العفو عنه كام فعله 

 .(  )«ن فعلهما اطلع عليه ملرسول بحاطب من عفوه عن جرمه بعدا

 :ص  العفو بالقيود التاليةخحني وصاف األبعض الطربي عترب ا

 .أن يكون الكاتب من أهل السرت غري معروف بالغش لإلسالم وأهله -

 .أن يكون ذلك زلة ليس هلا أخوات -

ا من الكافرين -  .وأن يكون املكتوب إليهم عدو 

مة ن تكون أ - ه املسلمون من مماملادة املقد   .غزوهم ونحوها أدر 

لفعلته ومل يكن  ،ا بالغش  كان من أهل السرت ومل يكن معروف  ة ذلك  أن صاحب القص  

 .اا عسكري  واملادة در   ،اا حربي  كان عدو   مواملكتوب إليه ،سابقة

مورد » ّللقواعد ذلك  أن خمالف وهو ا وألغى بعض  وصاف األعض  باعترب هأنيظهر و

ا اعتباره مل جيز إلغاؤه إال بدليل، الحتامل أن يكون مقصود  بوصف يمكن  ختص  النّص إذا ا

وانتفاء الرضر عن  ،والبدرية ،يف التأّول بالصدق اختص   ِص حمل الن  وال ريب أن   «للشارع

 .ا عىل وجه الغلطأحيان  وله الرجل قد يفارق أص لكن   ستفادة من املادة،االوعدم  ،الفعل

قصد أن يكون الكاتب  :التي مل يعتربها الطربي النصحمل من األوصاف الواردة يف 

                           
 .  بطال البن( 3/172)« رشح البخاري» (  )



ا، وأن يظهر صدقه عند دري  وأن يكون ب، بام ال يرّض املسلمنييف دار احلرب  عليهم املخوفالدفَع عن 

عن األهل يف دار احلرب بام ال  بمعنى أن يظهر أن الكتاب جمرد دفع   بداللة احلال،بالوحي أو  التحقيق

اآلن عىل دليل إىل ومل أقف  .وإال فاحلكم عىل ما قال عمر  ،املسلمنيعىل بالرضر يعود 

غ   .النص اشتمل عليها حمل  أو التي  إلغاء تلك األوصاف الواردة يف النصيسو 

ن يف دار العدو  بام ال يرض مصد الدفع عاالتسوية بني ق :من اخلطأ البالغوأرى 

املسلمني جلني دراهم أذية ن ونرصة الكافرييف الساعي  اسوساجلوبني  ،ااملسلمني شيئ  

من العثرات التي قاد إليها االقتصار عىل بعض ا هن  إ .من األطامع الدنيويةوغريها  معدودة

لبعض  ااعتبار  حيث كان  ام  حتك  كونه بعد  ،بعض القواعدلراعاة املأو عدم  ،املروِي 

 .بعض من غري دليللاألوصاف وإلغاء 

 .«عىل التحقيق قيام املقتيضستدعي ع يالتعليل باملان»:القاعدة الرابعة

ا لكانت اإلحالة عىل عدمه أوىل من اإلحالة املقتيض لو مل يكن موجود   أن  : معنى القاعدة

ل باملانع اخلاص ملا عل  للكفر أنه لو مل يوجد املقتيض  :رادوامل .إىل قيام املانع أو فوات الرشط

باملانع  ملسو هيلع هللا ىلصل النبي ملا عل   ا للتنفيق موجود  مل يكن املقتيض لووكذلك  ،«االعتذار الصدق يف»

وأما ، هرشط أو هسببينتفي بانتفاء ألن احلكم بب س  العىل نفي والقترص  «بدر شهود» اخلاص

 .السببعىل قيام  ل باملانع دل  عل   فلام  ، ري السببثتأيف فإنام يؤثر املانع 

  :أمثلة توضيحية -

إهنا ليست بنجس إنام هي من » :سؤر اهلرة يف  حديث أيب قتادة  :املثال األول

«الطوافني عليكم أو الطوافات
(  )

. 

مل يكن لو  أن اهلر   :وتقريره  مثال صحيح للتعليل باملانع الدال عىل قيام املقتيض

ألن ما كان طاهر العني  ،امناسب  باملانع  يكن التعليل باستعامل النجاسة مل نجس العني أو

قائم وهو  سؤرالعىل أن املقتيض لتنجيس  فدل  بالطواف سة عنه ل يف نفي النجايعل  ال 

  .ا يف اهلر  من احلكم فيكون املقتيض للتنجيس موجود  نجاسة اهلر لوال املانع 

                           
 .وغريهم( 576)وابن ماجة  (78)والنسائي( 82)والرتمذي (63)أخرجه أهل السنن أبو داود  (  )



لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك » :امرفوع   حديث أيب هريرة  :املثال الثاين

يقتيض ه املانع والتعليل ببوهو تعليل  الوجوب بوجود املشقة ل انتفاء  عل   «عند كل صالة

أمر إنام هو  هامن أجلواملنتفي  ،املانع رشط يف تأثري املقتيض وانتفاء ،قيام املقتيض

 .وبقي الندبللامنع متنع أمر الوجوب فا الوجوب ال االستحباب لقيام الدليل

ه قد ال، إن» : وقد استأذنه يف قتل حاطب لعمر  صالنبي  لقو :املثال الثالث

،عصمة  دمه بشهوده بدر   ملسو هيلع هللا ىلصل النبي فعل  » .«اشهد بدر   عىل أن  فدل   ا دون اإلسالم العام 

لكن  ،ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهلل  مقتىض قتله كان قد وجد وعارض سبب  العصمة، وهو اجلس  

ا، وقد سبق من اهلل مغفرته ملن ر  املقتيض مانع منع من تأثريه وهو شهوده بد عارض هذا

 ،األنه ليس ممن شهد بدر    ا فاحلديث حجة ملن رأى قتل اجلاسوسوعىل هذ، شهدها

    .(  )«اوإنام امتنع قتل حاطب لشهوده بدر  

ا حاطب  ألن   باملانع بل انتفى احلكم النتفاء علته وهي النرصة ليس هذا تعليال  : فإن قيل

 ملسو هيلع هللا ىلصقه النبي د  وص   «ألهيلا، وعسى أن تكون فيه منفعة اهلل ورسوله شيئ   ا ال يرض  كتبت كتاب  » :قال، 

وإال لزم التحكم، وإذا كان  ،انتفاء الرضر عن الفعل :ومنه ،عىوسبق أنه راجع إىل مجيع املد  

 .األمر كذلك كان انتفاء احلكم النتفاء مناطه ال لقيام املانع مع وجوده

انتفاء  أنمنا ألننا إذا سل    نس املظاهرةوجيه لكن املسألة عىل حاهلا بالنسبة جلإيراد 

ال يلزم من انتفاء إذ  ،بقي غريه يف حكم األصل عن املحل   النتفاء الوصفكان احلكم 

 .األخص انتفاء األعم

إن كان انتفاء احلكم النتفاء الوصف : فيقال ،عىل املعرتض التعليل بشهود بدرويشكل 

اإلحالة إىل املانع مع  لسبب أوىل منانتفاء اإذ إحالة انتفاء املسبب عىل  ؟بالبدرية ل  ل  فلامذا ع  

 .وجود السبب

هذا اإلشكال بطريقة التوزيع التي سبق احلديث عنها ويمكن اإلجابة عن
(  )

.  

                           
 (.5/185: )«زاد املعاد»و( 25-28)« الفوائد»:وانظر( 5/1357)«بدائع الفوائد» (  )

 (.36)صفحة : راجع (  )



 

 

وكل  ،الشارع إذا ناط احلكم بوصفني مناسبني كان املجموع علة» :القاعدة اخلامسة

فإن كانت .«فيكون علة تامة ،واحد من الوصفني جزء من العلة إال أن يستقل أحدمها باحلكم

  اوالثاين رشط   ،مناسبة أحد الوصفني يف نفسه ومناسبة اآلخر يف غريه كان األول علة

هي مرتبة عليهام والنصاب مناسب يف نفسه واحلول وكالنصاب واحلول يف الزكاة 

 . مناسبته يف النصاب ليتمكن من التنمية

علة  «د بدروشهويف التأول  الصدق» وعىل هذه القاعدة يمكن أن يكون الوصفان

واألصل عدم  ،العلة وجود املقتيض وكل واحد منهام جزءنتفاء احلكم مع يف اواحدة 

 .االستقالل

وتكون البدرية  ،ملناسبته يف نفسه احلكم علة   ليف التأو   الصدق  أن يكون حيتمل و

ومما يدل عليه  ،فناسب أن يكون تكملة للوصفويقني  ألن أهل بدر أهل صدق  ارشط  

 :أمران

فلام عاد عمر  «اإال خي  له فال تقولوا  ،صدق» :للصحابة يلحني قعليه  قتصاراال :ألولا

دطلب الإىل  لغريه  مفالبدرية رشط متمِ  «اإنه قد شهد بدر  » :قالبوصف البدرية فاملنع  أك 

 .واهلل أعلم

 كعب بن مالك من هتمة النفاق عند أن وصف الصدق وحده هو الذي أنقذ :الثاين

 .«أما هذا فقد صدق» :هما قيل ل

 عليها ريجتخاليمكن  األوجه التيذكر  :المطلب الثاني: 

مع زيادة  وجه آخر، األول ص يف هذا املطلب الوجوه التي ذكرت يف مطلب أخل  

 املؤمنون يتخذ ال﴿:كام يف قوله تعاىلألهل الكفرايل و  امل  ظاهر كتاب اهلل كفر إن : فأقول

ال تتخذوا اليهود ﴿:﴾وقولهيشء يف اهلل من فليس ذلك يفعل ومن ننياملؤم دون من أولياء الكافرين



ولو كانوا ﴿:وقوله﴾ والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم

ونحوها من  ﴾يؤمنون باهلل والنبي  وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء ولكن  كثريا منهم فاسقون

 .تاآليا

وال جيوز  ،عىل رأي اجلمهوروهو السبب يف النـزول فرين الكا مواالةالفعل روظاه

 ؟التكفريفام املانع من  ،إخراج السبب من النص

 :اجلواب يف الوجوه اآلتية

ا يف احلقيقة لكن احلكم انتفى لقيام مانع حيتمل أن يكون ذلك كفر   :الوجه األول

ومما يؤيد هذا ، دمال يوجب انتفاءه مع العملانع  وانتفاء احلكم يف حمل   ،لالتأو  

 مل وكذلك حاطب  ،ملسو هيلع هللا ىلصوعدم اإلنكار عليه من قبل النبي  ،االحتامل فهم عمر

إال يف  ي عليه احلكم الدنيوينال ينببأمر آخر وإنام اشتغل  ،الفعلالكفر عن  ف  ن ي  

 .مواضع خاصة

 :أشار إىل هذا الوجهمن أوائل من و

استتابة املرتدين »:احلديث يف كتابحيث ذكر رمحه اهلل  اإلمام أبو عبد اهلل البخاري

كانا  فأشار إىل أن احلاكم واملحكوم عليه «باب ما جاء يف املتأولني»يف  «واملعاندين وقتاهلم

لني  .متأو 

ثم  «لهيف تأويل تأو  ! يا منافق: باب من قال آلخر» :«األدب املفرد»وكذلك عقد يف 

 . واهلل أعلم ،له املقول لهويل تأو  يف تأ :وظاهر الرتمجة .أسند حديث عيل بن أيب طالب

 بأن ال رضر كان متأوال   ا حاطب  أن ذكروا و أهل العلممن  كثري   ر هذا املعنىحر  و

 :نص  عىل ذلكوممن  ،من أجله عذره فانتفى احلكمقبل  ملسو هيلع هللا ىلصوأن النبي  ،كتابهيف 

 ب  وج  ظاهر ما فعله حاطب ال ي  »:رمحه اهلل قال (ـه   )اإلمام أبو بكر اجلصاص 

ذلك جائز له ليدفع به عن ولده وماله كام يدفع عن نفسه  أن   ن  ألنه ظ  : وذلك  الردة

ومثل هذا الظن إذا صدر عنه الكتاب الذي ، بمثله عند التقية ويستبيح إظهار كلمة الكفر



 مل فلام   ملسو هيلع هللا ىلص بي  ولو كان ذلك يوجب اإلكفار الستتابه الن ، اإلكفار ب  وج  كتبه فإنه ال ي  

ل م أنه ما كان مرتد  عىل ه  ق  د  به وص  يستت « ائذن يل فأرضب عنقه» :وإنام قال عمرا،  ما قال ع 

  .(  )«أنه فعله عن غري تأويل ألنه ظن  

دفع عن الولد واملال كام يدفع عن المن أجل  ا  جائز ما فعل ن  ظ   ا حاطب  أن  بني  

يوجب فلم له  ملسو هيلع هللا ىلصع تصديق النبي التأويل مصادر عن هذا اب الكت وأن   ،النفس عند التقية

، أويل ألوجب اإلكفار بظاهر الفعلمن غري تأنه لو صدر عىل  دل  ، مما التكفري لقيام املانع

عن غري  هصدور ملا ظن   وأن عمر  ،املعصوم لهوتصديق  ه  ل  ن املانع من التكفري تأو  أ وذكر

 .بناء عىل الظاهر رهتأويل كف  

ن أ :يف هذا احلديث من الفقه»:رمحه اهلل (ـه   )امن اإلمام اخلطايب محد بن سلي

 .حكم املتأول يف استباحة املحظور عليه خالف  حكم  املتعمد الستحالله من غري تأويل

مما حيتمله التأويل كان القول قوله  اا من املحظور وادعى أمر  وفيه أنه إذا تعاطى شيئ  

األمر ملا احتمل وأمكن أن يكون كام  أال ترى أن  ، يف ذلك وإن كان غالب الظن بخالفه

حسن الظن يف أمره  ملسو هيلع هللا ىلصاستعمل رسول اهلل  يكون كام قاله عمر  وأمكن أن حاطبقال 

   .ما ادعاه يف قوله ل  ب  وق  

من أهل االجتهاد  قه عىل سبيل التأويل وكانر مسلام أو نف  كف   ن  وفيه دليل عىل أن م  

وهو مؤمن قد  «دعني أرضب عنق هذا املنافق»:قال أال ترى أن عمر مل تلزمه عقوبة، 

مل يكن  أن عمر ، وذلك  ف عمر فيام قالهقه رسول اهلل فيام ادعاه من ذلك ثم مل يعنِصد  

منه عدوان يف هذا القول عىل ظاهر حكم الدين إذ كان املنافق هو الذي يظهر نرصة 

ا بأفعال ب شبيه  وكان هذا الصنيع من حاط ،الدين يف الظاهر ويبطن نرصة الكفار

قد أخرب أن اهلل تعاىل قد غفر له ما كان منه من ذلك الصنيع  ملسو هيلع هللا ىلصاملنافقني إال أن رسول اهلل 

 .(  )«وعفا عنه فزال عنه اسم النفاق واهلل اعلم

فوجب أن  فيام فعل ا كان متأوال  وأن حاطب   ،املتعمدخالف أن حكم املتأول بترصيح 

                           
 (. 5/322)للجصاص « أحكام القرآن» (  )

   (.263-2/265)« معامل السنن» (  )



 فيام ادعىه لالتصديق وأن اسم النفاق زال ب، ريكون حكمه خالف حكم املتعمد للمحظو

 الظاهراالعتامد عىل هي التي  الدينقاعدة عىل  ر جار  وأن حكم عم، من العذر والتأويل

 . (التنفيق)احلكم فلم يكن منه عدوان يف هذا 

يف هذه القصة داللة »:رمحه اهلل (ـه   )حممد بن احلسني الفراء القايض أبو يعىل 

ف عىل املال والولد ال يبيح التقية يف إظهار الكفر كام يبيح يف اخلوف عىل اخلو عىل أن  

ويبني ذلك أن اهلل تعاىل فرض اهلجرة ومل يعذرهم يف التخلف ألجل أمواهلم ، النفس

وإنام ظن حاطب أن ذلك جيوز له ليدفع به عن ولده،كام جيوز له أن يدفع عن ، وأوالدهم

  .(  )«نفسه بمثل ذلك عند التقية

أن اخلوف عىل األهل واملال ال يبيح إظهار الكفر كام مل يبح حلاطب الكالم ظاهر 

 األهل عىل اخلوف عىل النفسحيث قاس اخلوف عىل التأويل ر بذِ إظهار الكفر لكنه ع  

 . طأ يف التأويلمع اخل

يف حديث حاطب دليل عىل »:رمحه اهلل (ـه   )البغوي حسني بن مسعود اإلمام 

 .تأول يف استباحة املحظور خالف حكم املتعمد الستحالله من غري تأويلحكم امل أن  

ن من أو! (كذا) .يقبل منهال   حمتمال  ا من املحظور ثم ادعى له تأويال  وأن من تعاطى شيئ  

 أو ر مسلام  كف   ن  م   وفيه دليل عىل أن   .. وجهالة يتجاىف عنهتسس للكفار ثم ادعى تأويال  

ف عمر بن مل يعنِ ملسو هيلع هللا ىلص بي  الن  فإن   وكان من أهل االجتهاد ال يعاقب،قه عىل التأويل نف  

فيام ادعاه  ملسو هيلع هللا ىلصقه الرسول بعدما صد   «دعني أرضب عنق هذا املنافق» :اخلطاب عىل قوله

ا بأفعال ألن عمر مل يقل ذلك عىل سبيل العدوان إذ كان ذلك الصنيع من حاطب شبيه  

اهلل قد غفر له ذلك وعفا عنه فزال عنه اسم قد أخرب أن  ملسو هيلع هللا ىلصإال أن النبي  املنافقني

  .(  )«النفاق

 م  ه  ع  ل  ط  تقرب إىل القوم ليحفظوه يف أهله بأن أ  »:رمحه اهلل (هـ   )اإلمام ابن اجلوزي 

رسول اهلل  ذلك ال يرض   يف كيدهم وقصد قتاهلم، وعلم أن   ملسو هيلع هللا ىلصعىل بعض أدرار رسول اهلل 

                           
 (.  7/16)« زاد املسري يف علم التفسري» (  )

 (.  63-11/65)للبغوي  « رشح السنة» (  )



حيتمل التأويل، ولذلك استعمل رسول اهلل حسن  وهذا الذي فعله أمر .إياه علنرص اهلل 

هذا احلديث عىل أن حكم املتأول  وقد دل   «إنه قد صدقكم»:الظن، وقال يف بعض األلفاظ

عىل أن من أتى  ل  يف استباحة املحظور خالف حكم املتعمد الستحالله من غري تأويل، ود  

له يف ذلك وإن كان غالب الظن ا أو ادعى يف ذلك ما حيتمل التأويل كان القول قوحمظور  

 . (  )«بخالفه

يف  للتأو  لل خالف حكم املتعمد وهو تقرير أن حكم املتأوِ نوا حيث بي   تفصيل مهم  

 أن تأويل :ومقتىض الكالم .يقبل منها سائغ   من وقع يف املحظور ثم ادعى تأويال   وأن   ،املحِل 

العامل عنه بخالف حاشى  ت  جلاهل ي  ا أو ،وأن اجلاسوس املتأول، اكان سائغ    صاحبنا

  . الفعل ا بل هو مبني عىل ظاهرعمر عىل حاطب مل يكن عدوان   م  ك  ح   وأن  ، املتعمد

أن : إنام تأول فيام فعل من ذلك» :رمحه اهلل(ـه   )اإلمام أبو العباس القرطبي 

وخيوف  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ال يرض   ملسو هيلع هللا ىلصإطالع قريش عىل بعض أمر رسول اهلل 

لكن .. ن له هذا التأويل تعلق  خاطره بأهله وولده، إذ هم قطعة من كبدهوحس  ..اقريش  

  .(  )«لطف اهلل به، ونجاه ملا علم من صحة إيامنه، وصدقه، وغفر له بسابقة بدر، وسبقه

ألنه   إنام أطلق عمر عىل حاطب اسم النفاق» :رمحه اهلل (ـه   )احلافظ ابن امللقن 

صدق  ملسو هيلع هللا ىلص يف غري رضر لرسول اهلل وإنام فعل حاطب متأوال   ،واىل كفار قريش وباطنهم

 .(  )«ته فنجاه من ذلكاهلل ني  

فلم  مل خيرج بذلك حاطب ريض : فإن قلت» :رمحه اهلل (ـه   )اإلمام الفقيه املوزعي 

 اهلل تعاىل عنه عن اإليامن؟

وألن  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قه رسولوادعى بقاءه عىل اإليامن فصد   ،ألنه فعل هذا بجهالة وتأويل :قلت

قد شهد  اهلل سبحانه لعله قد غفر ألهل بدر ما مىض وما يستقبل من الذنوب وحاطب 

                           
 (. 1/151)« كشف املشكل من حديث الصحيحني» (  )

 (. 7/558)« املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (  )

 (. 161-12/173)« التوضيح لرشح اجلامع الصحيح» (  )



  . (  )«والغفران يستلزم اإليامن فإن اهلل ال يغفر أن يرشك به ،ابدر  

 وعذر حاطب ما ذكره فإنه صنع ذلك متأوال  » :رمحه اهلل (ـه   )احلافظ ابن حجر 

عذره يف أنه كاتب  ل  ب  ا وال هجره ألنه ق  حاطب   ملسو هيلع هللا ىلصعاقب النبي وإنام مل ي».«أن ال رضر فيه

فبني  النبي ». «ا فعذره بذلكوأراد أن يتخذ له عندهم يد   ،عىل أهله وولده ا خشية  قريش  

    .(  )«أنه صادق يف اعتذاره وأن اهلل عفا عنه ملسو هيلع هللا ىلص

 تعاىل إنام أطلق عمر ريض اهلل»:رمحه اهلل( ـه   )العيني حممود بن أمحد لعالمة ا

 يف غري رضر وإنام فعل ذلك متأوال   ،كفار قريش وباطنهم   ألنه واىلعنه اسم النفاق عليه

 .(  )«وعلم اهلل صدق نيته فنجاه اهلل من ذلك ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اهلل 

 ألنه كان متأوال   ملسو هيلع هللا ىلصره النبي لكن عذ  »:رمحه اهلل (ـه   )شهاب الدين القسطالين 

  .(  )« إذ ال رضر فيام فعلهألنه كان متأوال   ملسو هيلع هللا ىلصبي ره النوعذ  ».«أن ال رضر فيام فعله

ليف ا ام  من اثني عرش إمجلية  تقريرات  ظاهربالكفر مبني عىل الكم احل وأن  ، إثبات التأو 

يف استباحة ل حكم املتأوِ  وأن  ل عذره، ب  فق  صدقه اه بنج   لكن اهلل ،من الراميليس بعدوان و

  .املتأول أو اجلاهل غري املتعمد العارف كام أن اجلاسوس ،املتعمداملحظور غري 

العصابة من أهل بدر ال يصح عنهم  أن  هذهحيتمل أن يكون املانع  :الثاين لوجها

 ريض اهلل عنهما وقع من حاطب حقيقة فوجب النظر يف أصال  حقيقة الكفر والنفاق 

  .فلم يكن يف احلقيقة كفرا

يف  حممود بن الربيع األنصاري حديث :الوجهومما يمكن االستدالل به عىل هذا 

: أين مالك بن الدخشم؟ فقال بعضهم: فقال قائل منهم» :قصة مالك بن الدخشم 

ال : ال تقل ذلك؛ أال تراه وقد قال» :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل ! ذاك منافق ال حيب اهلل ورسوله

ال  « إله إال اهلل يريد بذلك وجه اهلل؟ ق  وحديثه يف  يا رسول اهلل أما نحن فنرى وجهه: ف 

                           
 (.  5/222)« نتيسري البيان ألحكام القرآ» (  )

 (.11/38)و( 6/623) و( 2/385)« فتح الباري» (  )

 (. 15/566)« عمدة القارئ» (  )

 (. 7/568)و (8/273)« إرشاد الساري» (  )



املسو هيلع هللا ىلص املنافقني، فقال النبي   «ال تقل له وهو يقول ال إله إال اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل» :أيض 

إن اهلل قد  :ملسو هيلع هللا ىلصقال فقال رسول اهلل ! فإنا نرى وجهه ونصيحته إىل املنافقني»: ويف رواية

م عىل النار  «ال إله إال اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل: من قالَحر 
(  )

.  

: ملسو هيلع هللا ىلصأن املتكِلم يف مالك ملا رماه بالنفاق قال النبي   حديث أيب هريرةوجاء يف 

ا؟ قالوا» فلعل اهلل اطلع »: ملسو هيلع هللا ىلصنعم، ولكنه كذا وكذا، فقال رسول اهلل : أليس قد شهد بدر 

 .(  )«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: إىل أهل بدر فقال

! إنه، وإنه: م فقالفغمزه رجل منه« أين فالن؟»: أن رسول اهلل قال» :ويف رواية

ا؟» :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  فلعل اهلل اطلع عىل أهل بدر »: قال. بىل: قالوا« أليس قد شهد بدر 

 .وهو حديث حسن سيام يف الرواية األوىل.(  )«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: فقال

 . (  )«إسناده جيد»: قال احلافظ اهليثمي

 . (  )«إسناده حسن» :ويف موضع آخر 

 . (  )«إسناده حسن» :ابن حجر وقال احلافظ

ن إسناده العيني  .(  ) وحس 

واحلديث رصيح يف تربئة مالك من النفاق والشهادة له باإليامن مع قيام املظنة الدالة 

 .عىل فساد الباطن وال يكون إال بالوحي

عىل إيامنه باطنا، وبراءته من النفاق  ملسو هيلع هللا ىلصقد نص  النبي»:رمحه اهلل يقول اإلمام النووي

                           
( 225)وابن حبان ( 635)وابن ماجه ( 288)والنسائي ( 17521)وأمحد ( 55)ومسلم ( 523)البخاري  (  )

 وغريهم

جه الطرباين يف  (  )  (. 18/178)« التمهيد»، وابن عبد الرب يف (772)« األوسط»خر 

وأبو داود ( 552)وابن أيب عاصم يف اآلحاد ( 2/283)وأمحد ( 12/133)ابن أيب شيبة ( 2675)رواه الدارمي  (  )

 (.5/66)واحلاكم ( 5735)

 (.7/187)« جممع الزوائد » (  )

 (.8/178)« جممع الزوائد» (  )

 (. 1/721)« فتح الباري» (  )

 (. 5/528) «مدة القاريع» (  )



فهذه  «أال تراه قال ال إله إال اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل تعاىل» :يف رواية البخاري بقوله

«..شهادة من رسول اهلل له بأهنا قاهلا مصدقا هبا معتقدا صدقها متقربا هبا إىل اهلل
(  )

 . 

ارع عىل إيامنه باطن ا وبراءته من » :رمحه اهلل يقول احلافظ ابن امللقن لكن قد نص  الش 

 .  (  )«ق هبذا احلديثالنفا

إنام كرهت الصحابة من ابن الدخشم » :رمحه اهلل وقال العالمة القايض بدر الدين الدماميني

ال إله إال اهلل : جمالسة املنافقني ومودهتم، وقد انتفت املظنة بشهادة م ن  ال ينطق عن اهلوى أنه قال

  .(  )«يريد بذلك وجه اهلل

إهنم استدلوا عىل نفاقه بصحبته » :رمحه اهلل ينوقال العالمة حممد يوسف الكرما

 .«صدقهم ومل يعنفهم يف تأويلهمملسو هيلع هللا ىلص املنافقني فبني  

بإيامنه باطن ا وبراءته من النفاق وبأنه قاهلا مصدق ا ملسو هيلع هللا ىلص وهذه شهادة من رسول اهلل »

ا هبا إىل اهلل تعاىل فال شك يف صدق إيامنه، ا فال يصح منه النف متقرب  اق وهو ممن شهد بدر 

 .(  )«أصال  

ذلك كله أنه برئ مما اهتم به من  فدل  ..»:رمحهام اهلل وقال العسقالين والعيني

إنا نرى وجهه ونصيحته : إذا كان كذلك فكيف قال هذا القائل: فإن قلت.النفاق

 للمنافقني؟

ا ممن شهد  لعل كان له عذر يف ذلك كام كان حلاطب بن أيب بلتعة : قلت وهو أيض 

ا كيف قال عند قوله ملسو هيلع هللا ىلص أال ترى أن النبي  ،لذي قال ذلك بالنظر إىل الظاهرولعل ا.بدر 

وهذا إنكار لقوله  «؟ال إله إال اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل: فإن اهلل حّرم عىل النار من قال»: هذا

 .  (  )«بإيامنه باطن ا وبراءته من النفاقملسو هيلع هللا ىلص هذا، وهذه شهادة من رسول اهلل 

                           
  (1/235)رشح مسلم  (  )

 (.3/558)« التوضيح» (  )

 (.2/158)« مصابيح اجلامع رشح اجلامع» (  )

 (.25/78( )5/23)« الكواكب الدراري» (  )

 (.  1/721)« فتح الباري»واللفظ له، ( 5/528)« عمدة القارئ» (  )



ذات اهلل : أي« يبتغي بذلك وجه اهلل» :رمحه اهلل لقسطالينوقال العالمة شهاب الدين ا

 . (  )«باإلخالص وهلل املنة ولرسولهملسو هيلع هللا ىلص بشهادة الرسول  (التهمة)تعاىل فانتفت عنه الِظن ة 

: يف قصة حاطب  رمحه اهلل (هـ   )وقال العالمة شمس الدين الربماوي 

مل الغفران يف املستقبل عىل أهنم ال يق» ع منهم ذنب ينايف عقيدة الدين بدليل ينبغي أن حي 

 .(  )«عذره ملا علم من صحة عقده وسالمة قلبهملسو هيلع هللا ىلص قبول النبي 

 .وهذا ترصيح ملا ذكرته احتامال  وهلل احلمد واملنة

وألن اهلل سبحانه لعله قد غفر ألهل بدر ما » :رمحه اهلل الفقيه اليمني املوزعيذكره وممن 

ا، والغفران يستلزم اإليامن فإن اهلل ال  مىض وما يستقبل من الذنوب وحاطب  قد شهد بدر 

 . (  )«يغفر أن يرشك به

أن  املتكلم يف مالك نظر إىل الظاهر الدال  عىل النفاق كام نظر عمر إىل : واملقصود

ا، وال  الظاهر، لكن انتفى أثر املظنة بشهادة الصادق املصدوق باإليامن املنايف للنفاق قطع 

، عىل رأي تنفيق مالك إنام هو الصدق وشهود بدر مع احتامل الفعل خيفى أن املانع من

إنه » :ملسو هيلع هللا ىلصقال له النبي  «دعني أرضب عنق هذا املنافق»: فإنه ملا قال عمر وكذلك حاطب 

ا ل  شهود  بدر  عل ة دارئة للنفاق «قد شهد بدر  ع   . أال ترى ج 

أن »:تقرر يف األصولويمكن أن تؤخذ كقاعدة عامة يف أهل بدر لعموم املعنى، وقد 

وقصة ، عن أهل بدرالكفري  درء النفاق: والنتيجة «كل دليل رشعي يمكن أخذه كّلي ا

ر يف األصول حاطب   .«أن السبب قطعي الدخول يف النص» :من أسباب الورود، وحتر 

وملا كان ظاهر الفعل أو صورته يعارض األصل يف أهل بدر وجب النظر يف اجلمع 

لوم وبني الظاهر املعارض، ولعله السبب يف التحقيق البالغ بغية الوصول بني األصل املع

 .إىل حقيقة األمر وأحسن املخارج

 .هذا اجلانب لعله مما خفي أو غفل عنه أمري املؤمنني

                           
 (. 2/23)« إرشاد الساري» (  )

 (. 8/56)« اجلامع الصحيح الالمع الصبيح رشح» (  )

 (. 5/222)« تيسري البيان ألحكام القرآن» (  )



واعرتافه بام صدر منه يف جلسة  صدق حاطب :ومن قرائن الصدق وعدم الغش  

ا للمنافقني  أيامهنم اختذوا﴿ :ذون أيامهنم جنة كام قال تعاىلالذين كانوا يتخ ،التحقيق خالف 

وا جنة إىل ﴾ شيئا اهلل من أوالدهم وال أمواهلم عنهم تغني لن * مهني عذاب فلهم اهلل سبيل عن فصد 

يوم يبعثهم اهلل مجيعا فيحلفون له كام حيلفون لكم وحيسبون أهنم عىل يشء أال إهنم هم ﴿: قوله

 ﴾باهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهمحيلفون ﴿:وقال تعاىل﴾ الكاذبون

 .اآلية

ومل يكن فيهم منافق قبل فتح مكة، وإنام يف  ،املتهم مهاجري أن  هذا  إىليضاف 

مل خيتلف اثنان من أهل اإلسالم يف أن »: رمحه اهلل قال العالمة أبو حممد بن حزم.األنصار

يهم منافق، إنام كان النفاق يف قوم من األوس مجيع املهاجرين قبل فتح مكة مل يكن ف

 . (  )«واخلزرج فقط

ا  ولن  ،ومل يكن فيهم منافق قبل الفتح، ومن أهل بيعة الرضوان ،مهاجريفهو إذ 

 :وقد قيل فيهم ،النار أحد منهم، وهو يستلزم الوفاة عىل اإليامن، ومن أهل بدر يلج  

أن يكون وجب يامن وينايف الكفران، فيستلزم اإلهو و «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»

ا بالصنيع ،حكمه خالف املنافقني جمموع  :، ولعل املانع من تنفيقهوإن كان الصنيع شبيه 

حهاألوصاف   :يوض 

 

 

 

مواالة يف احلقيقة النتفاء النرصة حيتمل أن ال يكون فعل حاطب  :الوجه الثالث

ألنه جاء يف   واالةامليف رأي العني من  وإن كاناملناط،   واملظاهرة فانتفى احلكم النتفاء 

 :اخلرب

ا يف أهل مكة وكان أهيل بني ظهرانيهم أما واهلل إين لناصح هلل ورسوله ولكن كنت غريب  »

                           
 (. 12/171)« املحىل» (  )



 .«ا وعسى أن تكون فيه منفعة ألهيلاهلل ورسوله شيئ   ا ال يرض  فخفت عليهم فكتبت كتاب  

ا ال يرّض اهلل أكتب كتاب  : عليهم فقلتيا رسول اهلل كان أهيل فيهم وخشيت أن ي رِضموا »

 .«ورسوله

وهذا  ،من مجيع الوجوهالفعل  ع بانتفاء الرضر عنط  فق   ،يف هذا ملسو هيلع هللا ىلصقه النبي وصد  

 .وبانتفائها تنتفي املواالة حقيقة مناط احلكمهي يقتيض انتفاء النرصة التي 

دم املقتيض ووجود أن امتناع اليشء متى دار بني ع»: يف األصول ألن القاعدة ،هذا أقوى

وجود املانع لكان املقتيض قد وجد  أسندناه إىلألنا لو  «إسناده إىل عدم املقتيض أوىل املانع كان

عدمه أثره واألصلوختل ف 
(  )

. 

القضية مل تكن رصحية أو ظاهرة عىل أن  دل  الذي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  لااستفص: ضّحهوي

به  فلم حتصل  وِ صل إىل العدأن الكتاب مل ي :وتقريره ملسو هيلع هللا ىلص يف املعنى بالنسبة للنبي

 فحسنلكن هل صاحبه أراد النرصة واملظاهرة؟ حيتمل،  ،اإلعانة والنرصة

انتفاء اإلرادة الظاهر مع  ناطاململ يكفر النتفاء  هأن  وحترر  ،االستفصال والبحث

هو ا فأن من قصد الفعل أو اللفظ خمتار    ذلكته، املانع من إرادقيام لمعنى املكِفرلل

عىل أن املكلف مل ا رشع  إال أن يدل مانع معترب للمعنى الذي تضمنه اللفظ  قاصد

 .القول أو الفعل يقصد معنى

أتى بالقول إذا ألنه   ن يكفررد أوإن مل ي ،هأال ترى اهلازل إذا أتى بالسبب لزمه حكم

 ،كميلزم احلووهبذا يتم السبب  ،لتالزمهام (والسخرية االستهزاء)فقد قصد املعنى اخمتار  

فإذا  ،ألن ترتب األحكام عىل األسباب للشارع ال للقائل والعاقد  وإن مل يقصد احلكم

ة متنع من إرادة املوانع املعتربو .اختيار املكلف له كم وال يتوقف عىلاحلتم السبب لزم 

هذا الوجه يرجع  .ا يف احلكمرشط  تكن الثانية  وإن مل اكام متنع من إرادة احلكم أيض   عنىامل

 . الثاين والعكس صحيح إىل

مانع لقيام إما  املعلوم، وأن انتفاء احلكم مل خيرج من األصله التقرير بأن :واملقصود

                           
 .(1/527)ورشح اإلملام ( 1/252)هناية السول رشح منهاج الوصول : انظر  (  )



 . يف حقيقة األمر نايف اإليامن يحمفوظة عام  هذه العصابة  أن  ووصف، أو النتفاء 

 

د احلس  ألهل الكفر عىل أهل اإلسالم  :الوجه الرابع  كفرا  حيتمل أن ال يكون جمر 

يذكره كثري من هذا الوجه  .حيصل الكفر يف هذا املقام بخالف أنواع النرصة األخرىفلم 

 فال حيوز اعتباره من األحوال لكنه خارج عن ظاهر النص وداللة ،واملتأخريناملتقدمني 

مع التحقيق بالصدق يف التأول والبدرية  ملسو هيلع هللا ىلص ذلك  أنه خمالف لتعليل النبي ،مدلول النص

إحالة احلكم عىل عدم املقتيض »: والقاعدة أنيعهد له نظري يف العهد النبوي، البالغ الذي مل 

مل يعل ل باملانع مع عدم كفرا  يكن اجلس  و مل فل« أوىل من إحالته عىل قيام املانع

ث امللهم.املتقيض  ،قرير النبي صىل اهلل عليه وسلم، وتوخمالف أيضا لفهم املحد 

وملا  املظاهرة الكتفى بنفي األصلمن  س صورة  يكن اجلفلو مل  لظاهر اعتذار حاطبو

 لتهمة النفاق اشتغل بذكر ال
 
كام ال يشتغل به الزاين والسارق والشارب تأويل والدرء

 .والقاذف وغريهم من أهل املعايص

ه التعليل املنصوص بوضوح وباجلملة هذا الوجه والقرائن اللفظية وشواهد  يرد 

  وجه احلديثتبني  حيث و .مزيد بيان يف هذا إن شاء اهللوسيأيت . بجالء األحوال املتنوعة

  .املسائل الفقهية املأخوذة من احلديثبعض إىل ينبغي االنتقال  يف تقديري

 

  

 

 

 لمبحث الرابعا
 مباحثو ،فوائد

 :اآليتعىل النحو ة من اخلرب ملسائل املأخوذا ذكر يف هذا املبحث بعضأ

  األولىالفائدة: 



فضل أهل بدر وحاطب ووعلم من أعالم النبوة،  ،دناة سيِ نبو   عىل صحة دليل  فيه 

 .ريض اهلل عنهم بن أيب بلتعة

وذلك إعالم اهلل   فيه البيان عن بعض أعالم النبوة» :رمحه اهلل قال اإلمام ابن جرير

وحاهلا الذي  ،ومكاهنا الذي هي به ،نبيه بخرب املرأة احلاملة كتاب حاطب إىل قريش

 . (  )«إال بوحي م  ل  ع  وكل ذلك ال ي   ،السري يضاف إليها من

  الثانيةالفائدة: 

النظر إىل ما وجواز  ،تريد العورة عن السرتة عند احلاجةدليل عىل جواز فيه 

 .ما أشبه ذلك من األمورو ينكشف من النساء يف إثبات حق  

و عورة من دليل عىل جواز النظر إىل ما ه :يف هذا احلديث» :رمحه اهلل ال ابن اجلوزيق

«شوا املرأةألهنم فت    املرأة بموضع الرضورات
(  )

. 

فأخرجته من  ، الثيابني  قِ ل  لن  » : بن أيب طالب عيلِ اهلل  رسول   رسول    بقول  استدالال  

 ملسو هيلع هللا ىلصبناء عىل أن النبي  «دنكرر الكتاب أو ألج   ن  جِ رِ خ  والذي حيلف به لت  »:ويف رواية« عقاصها

  .رفأقر وهو الظاهبذلك علم 

باب إذا اضطر الرجل إىل النظر يف شعور أهل الذمة » :وترجم البخاري هلذه املسألة

(  ) «واملؤمنات إذا عصني اهلل وتريدهن
.  

  الثالثةالفائدة:  

إذا كان فيه ريبة  - اوإن كان در   -دليل عىل جواز النظر يف كتاب الغري بغري إذنه 

 .ورضر يلحق بالغري

نظر يف كتاب أخيه بغي إذنه فإنام  ن  مَ ..» :امرفوع   اهلل عنه ريض وأما حديث ابن عباس

                           
 (. 12/168)« التوضيح لرشح اجلامع الصحيح» (  )

 (.1/152)« كشف املشكل من حديث الصحيحني»  (  )

التوضيح رشح اجلامع »(. 11/63)« رشح السنة»(. 2/263)« معامل السنن»: وانظر( 5821)يث رقم حد (  )

 (.  7/221)« فتح الباري»(. 12/175)« الصحيح



  فهو حديث ضعيف «..ينظر يف النار
(  )

.  

 ر  »:قال أبو داود
وهذا  ،ها واهيةهذا احلديث من غري وجه عن حممد بن كعب كل   ي  و 

 .«االطريق أمثلها وهو ضعيف أيض  

«حديث منكرهذا » :وقال أبو حاتم الرازي
(  )

. 

(  )  سنده ضعيف: افظ ابن حجروقال احل
.  

وأما  ،باخليانة للمسلمني هام  ت  مل يكن م   ن  عىل كتاب م   -صح  إن  -ل م  ويمكن أن حي   

(  ). فال حرمة لهمن كان متهام  
.  

  الرابعةالفائدة: 

 ادرء    اا أو إناث  طاهتم سواء كانوا ذكور  دليل عىل هتك أستار اجلواسيس وكشف خمط  

(  ). ا لغائلتهم عن املسلمنيودفع   ،ملفسدهتم
.  

  الخامسةالفائدة: 

ا ملن د ختويف  والتهديد بام ال يفعله املهدِ  ،دليل عىل جواز التشديد يف استخالص احلق

(  ).يستخرج منه احلق
.   

 

  السادسةالفائدة:   

وقد أمجعوا عىل أن األجنبية حيرم النظر  ،ال حرمة لهية صاحب املعصية املتعدِ أن 

   دها عيل  مؤمنة كانت أو كافرة ولوال أهنا لعصياهنا سقطت حرمتها ما هد  إليها 

                           
 .بسند فيه جهالة وإهبام( 2/212)والبيهقي ( 1523)أخرجه أبو داود يف السنن  (  )

 (2362)علل ابن أيب حاتم   (  )

  (.11/58)« فتح الباري» (  )

« رشح السنة». «كتاب االستئذان باب من نظر يف كتاب من حيذر عىل املسلمني ليستبني أمره»: البخاري» (  )

 (.11/58)« فتح الباري»(. 11/65: )للبغوي

 (. 12/176) « التوضيح لرشح اجلامع الصحيح» (  )

 (.12/525)« فتح الباري» (  )



(  )بتجريدها
.   

  السابعةالفائدة:   

، وعدم عند الوقوع يف األخطاء ولو يف ظاهر احلالعتذار االدليل عىل حسن  فيه

 .التأويل السائغصاحب تعنيف 

  الثامنةالفائدة: 

وأنه ال  ه،للتنفري عن فعل خفي  ر وإن كان له عذر ظاهظور من وقع يف حمجواز الوقوع في 

فه فلم يعنِ »:رمحه اهلل قال اخلطايب عمر  ملسو هيلع هللا ىلصف النبي حيث مل يعنِ   متأوال  الطاعن  عىللوم 

ا؟ وما يدريك لعل اهلل قد اطلع ال تقل ذلك أليس قد شهد بدر  »: بأكثر من قوله ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

من النفاق، وعذر  ملسو هيلع هللا ىلصأه رسول اهلل فرب  .«غفرت لكم افعلوا ما شئتم فقد: عىل أهل بدر فقال

ا ألفعال املنافقني الذين عمر فيام تناوله به من ذلك القول إذ كان الفعل الذي جرى منه مضاهي  

 .(  ) «ار قريشيكيدون رسول اهلل ويعاونون عليه كف  

 لتاسعةالفائدة ا: 

يف قبول ما يوافق ورد  فعال واألقوالأن داللة األحوال ختتلف من أجلها داللة األ

 ما ال يظهر لغريهوأن الظهور والبطون من األمور النسبية فقد يظهر لشخص  ،ما خيالف

وتارة ألسباب تكون عند املستمع وتارة ألسباب  ،ألسباب تقرتن بالكالم أو املتكلم

.رخ  أ  
(  )

.  

   العاشرةالفائدة: 

ل  ذلك عن اجلاحظ يف ستدل به عىل التكفري باملعايص وهو مذهب الوعيدية، وا ن ق 

                           
 (. 3/175)البن بطال « رشح صحيح البخاري»  (  )

 (. 166-1/167)« أعالم احلديث رشح صحيح البخاري» (  )

   (.3/535)بيان تلبيس اجلهمية ( 3/182)جمموع الفتاوى ( 5/183)تقرير القواعد البن رجب : انظر (  )



. «دعني يا رسول اهلل أرضب عنقه فقد كفر»:  استدالال  بقول عمر «العمد»كتاب 

(  ).وأجاب الباقالين عن ذلك يف نقضه لكتاب اجلاحظ بأن هذه اللفظة ليست معروفة
.  

يا رسول اهلل أمكني منه فإنه قد كفر »:وهو جواب ضعيف  ألن إنكار ثبوت رواية

ليس « أمكني من حاطب فإنه قد كفر فأرضب عنقه».«أرضب عنقه فقد كفر».«هفأرضب عنق

ه القواعد احلديثية  .بيشء إذ ترد 

يعني صحيح « حديث حسن اإلسناد» :قال احلافظ يعقوب بن شيبة السدويس

 .اإلسناد  ألنه ممن يطلق احلسن عىل الصحيح

 .«حديث صحيح عىل رشط مسلم» :وقال أبو عبد اهلل احلاكم

ليس إلنكار القايض معنى  ألهنا وردت بسند » :رمحه اهلل ال احلافظ ابن حجرق

ه احلميدي، واجلمع بينهام أن  صحيح، وذكر الربقاين يف مستخرجه أن مسلام  أخرجها ورد 

ج سندها ومل يسق لفظها  . «مسلام  خر 

فإن مسلام  قد صحح ثالثة أحاديث من رواية عكرمة عن أيب احلاكم وهو كام قال 

د  زميل عن ابن عباس عن عمر بن اخلطاب، وصححه الضياءاملقديس يف املختارة، وجو 

اه احلافظ ابن امللقن، وصححه البوصريي يف  و  ، «اإلحتاف»إسناده احلافظ ابن كثري، وق 

إنه قد خان اهلل ورسوله »: كقولهومع ذلك فإهنا يف املعنى مثل ما ورد يف الصحيحني 

 .فال يفيد هذا االنكار شيئ ا ال رواية وال دراية. «واملؤمنني فدعني أرضب عنقه

 :لكن احتجاج الوعيدية باحلديث ال يستقيم لوجهني

املنع بكون اجلس معصية بل كفر من جنس مظاهرة الكافرين، ثم املعارضة  :األول

ي عىل عدم التكفري بالذنوب قبل هؤالء اخلوارج باألدلة املتواترة واإلمجاع القطع

فإنه إمجاع الصحابة، وذلك »: رمحه اهلل قال القايض أبو يعىل احلنبيل. وأذناهبم من املعتزلة

أهنم نسبوا الكفر إىل مانع الزكاة وقاتلوه وحكموا عليه بالردة، ومل يفعلوا مثل ذلك بمن 

                           
 (. 12/173)« التوضيح لرشح اجلامع الصحيح» (  )



ا لسو  . (  )«وا بني اجلميعظهر منه الكبائر، ولو كان اجلميع كفر 

يفِرق بني باب الكفر وبني املعايص، وهلذا مل يكِفر عبد اهلل  كان عمر : الثاين

مع إكثاره من الرشب، وقدامة بن مظعون، وفسقة املسلمني بل كان  امللقب بحامر 

ر حاطب ا واخلارجيني وأهل النفاق لتفريقه بني البابني، وهبذا  يقيم عليهم احلدود وكف 

 .  قطعا ضح أنه كان ال يرى التكفري بالذنوبيت

 الفائدة الحادية عشرة: 

التجسس للكفار عىل املسلمني من كبائر الذنوب، ثم اختلفوا يف  اتفقوا أن  

 : اجلاسوس املسلم عىل قولني

 :القول األول

 :مجاعة من الفقهاء، منهموهو مذهب  ،إن اجلاسوس كافر مرتد

أرى أن ترضب عنقه، وهذا » :قالرمحه اهلل  (هـ   )العتقي لرمحن بن القاسم الفقيه عبد ا

«مما ال تعرف له توبة
(  )

. 

يقتل إال أن »:  رمحه اهلل (هـ186)اإلمام احلافظ الفقيه عبد اهلل بن وهب املرصي و

«يتوب
(  )

. 

إذا كاتب » :رمحه اهلل (هـ258)اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي قايض إفريقية و

«قتل ومل يستتب وماله لورثتهاملسلم أهل احلرب 
(   )

 .بناء عىل قاعدة املنافقني والزنادقة 

ويقتل اجلاسوس »: رمحه اهلل (هـ   )أبو جعفر أمحد بن نرص الداودياإلمام الفقيه و

ا، وال يستحيى بحال، ملا خي  اف من عودته، ولئال يتأسى به غريه إذا  مسلام  كان أو كافر 

                           
 (. 587ص)أليب يعىل « كتاب اإليامن» (  )

املعلم بفوائد ». (356-2/357):«البيان والتحصيل»( 3/175)البن بطال  «رشح البخاري»( 5/532)«النوادر»(  )

 (.55ص)« أقضية رسول اهلل»(5/221)«مسلم

 (.55ص)« أقضية رسول اهلل»، (3/175)البن بطال « رشح صحيح البخاري» ،(5/532)« النوادر والزيادات»  (  )

 .املصدر السابق  (   )



 «و ارتدادترك، وألنه إذا كان مسلام  فه
(   )

. 

ر باخلدمة والكتابة وبأي إعانة للكافرين  وحيتمل أن يكون مذهب ابن حزم ألنه كف 

 . (   )احلربيني عىل املسلمني

ألنه قال بعد حكاية اختالف املذهب يف اجلاسوس عبد اهلل املازريأيب  ومذهَب 

عتذر عن نفسه والذي يظهر يل أن حديث حاطب ال يستقل حجة فيام نحن فيه النه ا»:املسلم

له وغيه ممن  ملسو هيلع هللا ىلص صدق حاطب لتصديق النبيىلفقطع ع «صدق»:ملسو هيلع هللا ىلصبالعذرالذي ذكر فقال

يتجّسس ال يقطع عىل سالمة باطنه وال يتيقن صدقه فيام يعتذر به فصار ما وقع يف احلديث قضية 

قاله  ويتنزل عندي هذا منزلة ما مقصورة ال جتري فيام سواها إذ مل يعلم الصدق فيه كام علم فيها

يف  ملسو هيلع هللا ىلصالعلامء من أهل األصول يف احلكم إذا كان معل ال بعلة مغي بة فإنه ال يقاس عليه كتعليله 

 (185).«املحرم بأنه حيرش ملبيا إىل غري ذلك مما ذكرناه يف موضعه فيام تقدم من هذا الكتاب

قول ابن القاسم صحيح، ألن »:لقولهرمحه اهلل الوليد بن رشد اجلد ومذهَب أيب  

ا يف األرض منهاجلا فللجاسوس حكم ..سوس أرض  عىل املسلمني من املحارب، وأشد فساد 

ومما يدل عىل وجوب القتل عليه ..املحارب إال أن ه ال تقبل له توبة باستخفافه بام كان عليه كالزنديق

 بيإذ كتب إىل أهل مكة خيربهم بقصد الن - ملا قال يف حاطب بن أيب بلتعة أن  عمر بن اخلطاب 

ومل ينكر « دعني أرضب عنقه فإنه قد خان اهلل ورسوله»: - إليهم فأوحى اهلل تعاىل بذلك إليه ملسو هيلع هللا ىلص

قوَله، وال قال له إن  ذلك ال جيب يف ذلك الفعل وإنام أخرب أنه ال جيب عىل حاطب  ملسو هيلع هللا ىلص عليه النبي

الوحي فذلك مع قبوله لعذره والذي اعتذر به لعلمه بصدقه يف ذلك من جهة ، لكونه من أهل بدر

  .(   ) «خصوص له ال يشاركه فيه غيه، وال يقاس عليه

 :أدلة هذا املذهب -

                           
 (.125ص)للداودي « كتاب األموال»  (   )

 (. 12/127)« املحىل  » (   )

 (5/221)املعلم بفوائد مسلم   ( 185)

 (.   356-2/357: )«البيان والتحصيل» (   )



ال ختفى أدلة هذا املذهب إذ يمكن هلم االستدالل بظاهر الكتاب والسنة والقياس 

 .الصحيح

 أولياء والنصارى اليهود تتخذوا ال آمنوا الذين أهيا يا﴿: فمنه قوله تعاىلأما الكتاب؛ 

ونحوها من  ﴾الظاملني القوم هيدي ال اهلل إن منهم فإنه منكم يتوهلم ومن بعض أولياء بعضهم

 .اآليات الناهية عن مواالة الكافرين الدالة عىل كفر املوايل

من : أي ﴾منهم فإنه منكم يتوهلم ومن﴿»: رمحه اهلل (هـ   )قال أبو إسحاق الزجاج 

 .(   )«عاضدهم عىل املسلمني فإنه مع من عاضده

هذا يف املنافقني ألهنم كانوا » :رمحه اهلل (هـ552)مام أبو جعفر النحاسوقال اإل

يهم«»ياملئون املرشكني وخيربوهنم بأدرار املؤمنني معاضدهتم عىل املسلمني : وتول 

ألنه قد خالف اهلل تعاىل ورسوله :أي ﴾منهم فإنه منكم يتوهلم ومن﴿. واختصاصهم دوهنم

بت معاداهتم، ووجبت له النار كام وجبت هلم فصار كام خالفوا، ووجبت معاداته كام وج

 .  (   ) «منهم أي من أصحاهبم

ال تتخذوا ﴿ :حيتمل قوله تعاىل»:رمحه اهلل (هـ   ) وقال اإلمام أبو منصور املاتريدي

ا ﴾اليهود والنصارى أولياء     :وجوه 

ت م ال تدينوا بدينهم فإنكم : حيتمل ال تتخذوهم أولياء يف الدين  أي: أحدها ن  إذا د 

ت م أولياءهم يف النرص واملعونة  
 . بدينهم رص 

حيتمل ال تتخذوهم أولياء يف النرص واملعونة، ألهنم إذا اختذوهم أولياء يف : والثاين

النرص واملعونة صاروا أمثاهلم  ألهنم إذا نرصوا الكفار عىل املسلمني وأعانوهم فقد 

 .. كفروا 

يف املكسب والدنيا فإهنم إذا  ﴾د والنصارى أولياءال تتخذوا اليهو﴿ حيتمل: والثالث

قهم س  ف  فعلوا ذلك البد  من أن يميلوا إليهم ويصدروا عن رأهيم يف يشء فذلك مما ي  

                           
 (.2/121)له « معاين القرآن» (   )

 (.   1/261)للنحاس « إعراب القرآن»(. 2/521)« معاين القرآن» (   )



 .   فهذا النهي حيتمل هذه الوجوه الثالثة التي ذكرنا. مج شهادهت  ر  وخي  

يف الدين، والوالية يف الوالية : الوجوه  التي ذكرنا ﴾منهم فإنه منكم يتوهلم ومن﴿:وقوله

النرص واملعونة، فإهنم إذا فعلوا ذلك صاروا منهم يف حكم الدنيا واآلخرة، والوالية يف 

أخرب أن من يتوهلم .. املكسب والدنيا فإهنم إذا فعلوا ذلك فيصريون منهم يف حكم الدنيا

 . (   ) «من املسلمني فسيصري منهم

ملنارص عىل أهل اإلسالم من غري تدي ن  حتقيق بالغ يف هذا الباب حيث ساق تكفري ا

امت، وأن  الوالية املنهي عنها تشمل الوالية يف الدين، والوالية يف املعونة مساق املسل  

ن  دان بدين (الدينية)والنرصة، مع أنه أدار األمر عىل النرصة حتى يف الوجه األول    فإن  م 

ن  ن ا عىل عدِوهم فهو وليهم وعدو  قوم فهو منهم يف النرصة واملعونة، وكذلك م  رص قوم 

 . عدِوهم وهو منهم بالرضورة

يف رسالتي بي نته لكن يف إدراج الوجه الثالث يف املواالة املنهي عنها يف الكتاب نظر 

 .«الوالية املنهي عنها يف كتاب اهلل»

م الوالية إىل نوعني  :وأما من حيث احلكم الرشعي فقد قس 

 :ة املكِفرة لصاحبها، ويدخل فيها صنفان من الناسالوالي :النوع األول

ان  بدينهم، وذلك يف قوله :األول ن  د  ال : ال تتخذوهم أولياء يف الدين  أي»: م 

ت م أولياءهم يف النرص واملعونة  
ت م بدينهم رص  ن    ألن التدين «تدينوا بدينهم فإنكم إذا د 

 .يقتيض نرصة املوافق يف الدين عادة

ن  بدينهممن  :الثاين ال تتخذوهم أولياء يف النرص »:نرصهم عىل املسلمني وإن مل ي د 

واملعونة، ألهنم إذا اختذوهم أولياء يف النرص واملعونة صاروا أمثاهلم؛ ألهنم إذا نرصوا الكفار عىل 

 .«فإهنم إذا فعلوا ذلك صاروا منهم يف حكم الدنيا واآلخرة.. املسلمني وأعانوهم فقد كفروا

 : فمنها: نة النبويةوأما الس

ا -   : حديث جرير بن عبد اهلل البجيل مرفوع 

                           
ى بتأويالت أهل السنة» (   )  (. 2/57)« تفسري القرآن العظيم املسم 



فقد كفر يرجع »: ويف رواية ،«إذا أبق العبد إىل أرض الرشك فقد حل  دمه»

 . (   )وأبق غالم جلرير فأخذه فرضب عنقه: قال الراوي. «إليهم

يف كتاب  ، والنسائي«احلكم فيمن ارتد  : باب»أورده السجستاين يف كتاب احلدود يف 

مل عىل احلعىل املستحل  كام منع العز بن عبد السالم  هاملحاربة، ورد  ابن الصالح محل  

 .الكفر األصغر

ا نعم كان اخلروج من مجاعة املسلمني وردة  وااللتحاق باملرشكني يف العهد النبوي كفر 

خرج من فئة املسلمني  فمن..»:رمحه اهلل يقول العالمة الفقيه املوزعي.معىل ما قرره بعض أهل العل

ا.والتحق بفئة املرشكني فهو مرتد ا كافر  ا برسول اهلل مرتد  ا غادر   . وكان من التحق بدار احلرب مرتد 

 .واملؤمننيملسو هيلع هللا ىلص وكذا من َظاَهَر املرشكني عىل رسول اهلل 

ن  خرج إىل دار احلرب مستوطن ا هلا وهو مع ذلك: فإن قال قائل  فالسبب الرابع يقتيض أن  م 

ر  للمرشكني أنه مرتد كافر كهؤالء ظ اه   عىل اإليامن غري  م 
إنام كفروا خلرب اهلل عنهم بأهنم : قلنا.باق 

 . (   ) «..كفروا وأهنم يود ون كفر سائر املؤمنني ومل يكفروا بمجرد االستيطان بدار احلرب

اوإذا كان اآلبق إىل ا أوىل أن يكو ، فاجلاسوس أرض الرشك من غري رضورة كافر  ن كافر 

   .بجامع االنحياز إليهم بالنرصة واملعونة، وكونه يف دار اإلسالم فرق غري مؤثر يف احلكم العام

ا من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون »: ريض اهلل عنهام حديث ابن عباس -2 أن  قوم 

 كان أصحابنا: باإلسالم فأخرجهم املرشكون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم، فقال املسلمون

 قالوا أنفسهم ظاملي املالئكة توفاهم الذين إن﴿:هؤالء مسلمني وأكرهوا فاستغفروا هلم فأنزل اهلل تعاىل

 جهنم مأواهم فأولئك فيها فتهاجروا واسعة اهلل أرض تكن أمل قالوا األرض يف مستضعفني كنا قالوا كنتم فيام

 هيتدون وال حيلة يستطيعون ال والولدان والنساء الرجال من املستضعفني إال * مصريا وساءت

(   )«﴾سبيال
 [.82-86:النساء] 

                           
 (.5578)وأبو داود ( 5882-5827)وأبو عوانة والنسائي( 78-72)رواه مسلم  (   )

 (.2/555)« إحكام البيان ألحكام القرآن» (   )

من طريق « السنن»، والبيهقي يف «املشكل»، والطحاوي يف «التفسري»أخرجه الطربي، وابن أيب حاتم يف  (   )

 . عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس بسند صحيح



النارص حال املكِثر لسواد املرشكني وإن مل يظاهرمبارشة، فاجلاسوس هذا إذا كان 

 . بتقديم األدرار احلربية إليهم أوىل بذلك

له معاملة ملسو هيلع هللا ىلص حديث ابن عباس يف قصة العباس بن عبد املطلب ومعاملة النبي  -5

 .ع دعوى اإلسالم، واإلكراهاملرشكني يوم بدر م

أما املعاملة بمعاملة املرشكني ففي الصحيح من حديث أنس 
(   )

.  

وأما دعوى اإلسالم ففي مسند إسحاق بن راهويه، والطربي، والطرباين، وابن 

« املطالب العالية»مردويه يف التفسري بسند صحيح، كام قاله احلافظ ابن حجر يف 

 . «جممع الزوائد»اه اهليثمي يف وقو  « اإلحتاف»والبوصريي يف 

 .وأما اإلكراه ففيه أحاديث عن عيل بن أيب طالب وابن عباس وعائشة وآثار

ر   ف  واستدل به اإلمام املنصور باهلل واإلمام عيل بن حممد من علامء الزيدية عىل ك 

ن  تن د يف عساكر املرتدين فهو مرتد  . (   )املنارص للكافرين، وأن  م 

فداءه، واملال الذي ملسو هيلع هللا ىلص فاستحل  رسول اهلل »: رمحه اهلل نمة سليامن بن سحاموقال العال

كان معه  ألن ظاهره كان مع الكفار بقعوده عندهم وخروجه معهم، ومن كان مع 

 .     (   )«الكفار فله حكمهم يف الظاهر

فهو القياس عىل ردء قطاع الطريق حيث ذهب مجهور وأما القياس الصحيح؛ 

هبذا للكافرين  نارص  وال شك أن اجلاسوسأن  املعني كاملبارش يف احلكم، العلامء عىل 

 .فهو منهم يف احلكمالفعل 

وجه هذا املذهب ظاهر بنِي يف أن  اجلس  عىل أهل اإلسالم دليل ظاهر  :وباجلملة

 .عىل النفاق، وال خيرج عنه إال بدليل

له وتصديق النبي  وظهر من .املناط أو النتفاء له ملسو هيلع هللا ىلصوأما انتفاء احلكم يف حاطب فلتأو 

                           
  (.5812)، (5852)،(2356)« صحيح البخاري» (   )

 (.585ص)« شايف العليل»( 7/652)« البحر الزخار» (   )

 (.  87ص )« كشف األوهام وااللتباس عن تشبيه بعض األغبياء من الناس» (   )



 . واهلل أعلموكفر ة أن  اجلس  يف قضايا احلرب واألمن نفاق سياق القص  

ذلك زندقة ال توبة فيه؛ : قال ابن القاسم» :ال حمل  لتزييف ابن عاشور املتجِهمعىل هذا  فو

وقال ابن .إذا اطلع عليهال يستتاب ويقتل كالزنديق وهو الذي ي ظ ِهر  اإلسالم ويس  الكفر : أي

 .  (   )«ردة ويستتاب، ومها قوالن ضعيفان من جهة النظر:وهب

 . املذاهب يف املسألةبقية يف مناقشة سيظهر املذهب رجحان هذا 

 

   : مناقشة هذا املذهب -

نَاَقش  هذا القول عىل النحو اآليت  :يمكن أن ي 

ث ب ت  دليأن األصل يف دم املسلم احلرمة -1 فوجب البقاء يف اجلاسوس  ل معني، ومل ي 

 . عىل األصل

فيها فال تكون حجة يف إخراج صورة النـزاع عن األصل  خمتلفقصة الداللة  -2

ع عليه م   .  امل ج 

َاَب عن هذا بوجوه  :  ويمكن أن جي 

صورة سلمنا أن األصل ما ذكرتم، لكن ا ندرج : وتقريره القول باملوجب،: األول

ر  الكتابوامل   «املسلمني عىلالكفار  ظاهرةم»يف أصل آخر النزاع    كافر عىل ظ اه 
 ن ارص 

فاجلاسوس كافر مرتد ألنه فرد من أفراد املظاهرين عىل  عن األصل بالدليلفخروجنا 

 . أهل اإلسالم

ن  شك  فلرياجع أهل اخلربة  (نرصة كون اجلّس )وأما تقرير املقدمة األوىل  ا، وم  فظاهر جد 

 .، وليس هذا من اختصاص الفقهاء والعلامءوالرؤية العسكرية

، املوايلوأما تقرير املقدمة الثانية فلم خيتلف أهل العلم يف أن ظاهر الكتاب كفر 

فوجب القول بأن اجلاسوس كافر، ومل يمنع أحد من الفقهاء اخلروج  عن أصل العصمة 

                           
 (. 5/228)« التحرير والتنوير» (   )



 .بداللة نص  أو قياس  

ىل بعض، ومل يمتنع عند أحد  إضافة مذهب أهل العلم ضم  األدلة بعضها إ: الثاين

ال حيل دم امرئ مسلم إال » : إىل الصور املذكورة يف حديث ابن مسعود..صورة رابعة

فكيف كام مل يمتنع عند اجلمهور إخراج صور أخرى من عموم النص،  «بإحدى ثال 

بداللة الكتاب والسنة واالعتبار  «رجل كفر بعد إيامن»: يف يمتنع إدراج اجلاسوس

 .اإلضافة أصعب من اإلدراج يف النصالصحيح مع أن اإلخراج و

ا»الظن املستفاد من التعليل : الثالث ا» «إنه قد صدق فال تقولوا له إال خي   «إنه قد شهد بدر 

ح الظن املستفاد من العلية وجب بناء  أقوى من الظن املستفاد من األصل، وإذا ترج 

ن   .ني   واجب  احلكم عليه  ألن العمل بأرجح الظ 

ت ل ف عىل أن ظاهر القصة دال  عىل النفاق كام فهم عمر لكن اختلفوا يف  :الرابع مل خي  

ت ل ف  فيه وهو املطلوبثم   ،املانع ا فلم خي    . يف اجلاسوس، وأما كون ظاهر الفعل نفاق 

 

 

 

 : القول الثاين

 :أن التجسس من جنس املعايص، ثم اختلفوا يف الواجب عىل مذاهب 

 :املذهب األول

ب  القتل، وإنام انتفى عن حاطب ملانع ال يوجد يف غريه وهو  أن اجلس  جريمة ت وج 

وأشار إىل قوته يف  ،«بدائعال»رأي املالكية، ووجه عند احلنابلة، واختاره ابن القيم يف 

 .مواضع أخرى

ا من فعله ومل يكن من أهل الطعن عىل اإل: وذهب ابن املاجشون سالم إن كان نادر 



 .ليقتلففلينكل لغريه، وإن كان معتادا لذلك 

 : أدلة املذهب

 .عىل قتل اجلاسوس املسلمالقصة استدل  أصحاب املذهب ب

القتل عن حاطب فى أن التعليل باملانع يستدعي قيام املقتيض، وإنام انت: وجه االستدالل

 .قتل  غريه من اجلواسيسفيجوز  ،ملانع خاص

ألنه عل ل بعلة مانعة من القتل منتفية يف غريه، ولو ..»:ا وجه الدليلمبيرن   يقول ابن القيم

ِلل  باألعِم كان األخص  عديم   ا من قتله مل يعل ل بأخص منه  ألن احلكم إذا ع  كان اإلسالم مانع 

«وهذا أقوى. التأثري
(   )

 . 

اإنه قد شهد »: ملسو هيلع هللا ىلصاستدل من أباح قتله بقول النبي »:رمحه اهلل وقال ابن رجب فلم «  بدر 

ا ومغفرة اهلل  ،إنه مل يأت ما يبيح دمه: يقل وإنام عل ل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدر 

ن  بعده  يف حِق م 
«ألهل بدر، وهذا املانع منتف 

(   )

. 

أقر  عمر عىل إرادة القتل لوال ملسو هيلع هللا ىلص أنه : وجه الداللة»:رمحه اهلل رويقول احلافظ ابن حج

ا، وهذا منتف  يف غري حاطب، فلو كان اإلسالم املانع، وبني  املانع و هو كون حاطب شهد بدر 

ل ل بأخص منه ا من قتله ملا ع  .«مانع 
(   )

.  

من قال بقتل اجلاسوس املسلم فقد خالف » :رمحه اهلل ابن بطالويف هذا رّد عىل 

«احلديث وأقوال املتقدمني من العلامء فال وجه لقوله
(   )

.  

، بل به، ووجه االستدالل باحلديث القتل، ومن قال فقد أظهر أهل العلم وجه  

واملكِفرين للجاسوس من املتقدمني ومل يبنِي ابن بطال وجه املخالفة للحديث فهي 

                           
 (.1/383)« اح دار السعادةمفت»(. 5/1357)« بدائع الفوائد»(. 562-561، 5/185)« زاد املعاد»  (   )

 (2/257)« عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري»: وانظر( 1/523)« جامع العلوم واحلكم» (   )

 (2/385)« فتح الباري»  (   )

 (.7/558)« مصابيح اجلامع»: وانظر( 3/175)البن بطال « رشح البخاري» (   )

  



دة دعوى  .جمر 

 : مناقشة هذا القول

 :يمكن مناقشة هذا املذهب عىل النحو اآليت

 : الظاهر أن هذا املذهب يعتمد عىل األمور التالية

ر عمر للفعل، وقد مر  حتقيقهملسو هيلع هللا ىلص ر النبي إقرا :األول  .لتصو 

، وليس بكفر، واملانع: لكن املقتيض ،اقتضاء التعليل باملانع قيام املقتيض :الثاين : اجلس 

 .شهود بدر، وعىل هذا  فاجلاسوس يقتل النتفاء املانع اخلاص

 .   ستحق به القتلأن  الكفر املذكور يف كالم عمر كفر معصية، ي   :الثالث

 :  وهذا االستدالل فيه نظر بل هو خارج عن وجه احلديث لوجوه

قتل اجلاسوس للجِس مل يثبت بدليل سابق، فكيف يقدم عمر عىل استئذان  :الوجه األول

ر حكمها بعد، مع تصديق النبي   له يف االعتذار؟ ملسو هيلع هللا ىلص قتل مسلم بمعصية مل يتقر 

م مثل عمر إن ت»:رمحه اهلل مة أبو عيل اليويسوهلذا قال العال ملسو هيلع هللا ىلص بني يدي الشارع  قد 

، وقد كانوا  د  يد  غاية الب ع 
ع  د  ب  ع  عىل استباحة دم املسلم ملعصية مل يتقرر احلكم بالقتل فيها ب 

هو الذي ملسو هيلع هللا ىلص يف إنفاذها حتى يكون ملسو هيلع هللا ىلص يقفون يف احلدود املنصوبة وال يتقدمون بني يدي النبي 

 . (   )«ينفذها واهلل أعلم

حيث عل ل بالكفر والنفاق، فقال  ليل بام مل يعل ل به عمر إنه تع :الوجه الثاين

يا رسول اهلل أمكني « »أرضب عنقه فقد كفر« »دعنى أرضب عنق هذا املنافق»: برصيح العبارة

ا  «أمكني من حاطب فإنه قد كفر فأرضب عنقه«»منه، فإنه قد كفر فأرضب عنقه وهم يرونه فاسق 

 .ال ملعصية اجلس   ونفاقهيقتل لفسقه، وعمر يرى قتله لكفره 

إنه يقتل لعلة أنه منافق، فأخرب النبي : إنام قال عمر»:رمحه اهلل قال القايض أبو بكر بن العريب

 . (   )«أنه ليس بمنافق، فإنام يوجب عمر قتل من نافقملسو هيلع هللا ىلص 

                           
 (.  2/383)« رسائل أيب عيل اليويس» (   )

 (. -5/223)« أحكام القرآن» (   )



ليس يف هذا احلديث تعليل عمر عزمه عىل »:رمحه اهلل (هـ   )ويقول القايض الدماميني  

 .(   )«التجسس، وإنام فيه إيامء إىل تعليل ذلك بالنفاققتل حاطب ب

ر اعتمدتم عىل  :هلم يقال عمر للفعل فوافقتموه يف احلكم وخالفتموه يف تصو 

التعليل من غري دليل حني عل لتم بالتجسس وعل ل هو بالكفر والنفاق فام وجه التوفيق 

 بينهام؟  

 ،ألنه خالف الظاهر، تجسس لوال مانع البدريةال: ن املقتيضإ :قوهلموهبذا يتبني  اخللل يف 

بطالن العلة بطالن املعلول املساوي، يلزم  من ثم هو تعليق للحكم بغري ما علق به املعِلل، و

 نتفى احلكم عند عمر فكيف تثبتون احلكم مع إبطال التعليل؟افإذا مل تكن العلة النفاق 

ملنايف لإلسالم املخرج من الكفر ا: األصل عند إطالق الكفر والنفاق :الوجه الثالث

 .امللة

ا » :رمحه اهلل (هـ   )أمحد بن إبراهيم الثقفي يقول اإلمام العالمة أبو جعفر  د  الكفر إذا ورد جمر 

: عن القرائن إنام يقع عىل الكفر يف الدين، ثم إنه قد يقع عىل كفر النعمة ويفتقر إىل قرينة، ومنه

 . (   )«[الشعراء] ﴾الكافرين نم وأنت فعلت التي فعلتك وفعلت﴿

الكفر املطلق ال جيوز أن يراد به إال الكفر الذي »:رمحه اهلل (هـ   )يقول العالمة ابن تيمية و

إن الكفر املطلق هو الكفر األعظم املخرج من » ،«هو خالف اإليامن ألن هذا هو املعنى الرشعي

 . (   )«امللة فينرصف اإلطالق إليه

إن الكفر عند اإلطالق ال يطلق إال عىل الكفر »:رمحه اهلل دين بن العطارالء الوقال العالمة ع

ا وعادة ال  املنايف لإلسالم، وقد يطلق عىل الكفر املنايف لكامله لقصد التنبيه عىل عظم قبحه رشع 

 . (   )«للخروج من اإلسالم

الرشك عند  إن عرف الشارع يقتيض أن لفظة»:رمحه اهلل ل العالمة حممود بن أمحد العينيوقا

                           
 (. 551-7/558)« مصابيح اجلامع» (   )

 (.1/588)« مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل» (   )

 (. 25-28ص)اجلزء الثاين من كتاب الصالة « رشح العمدة» (   )

 (. 2/688)« العدة يف رشح العمدة» (   )



 . (   )«اإلطالق حتمل عىل مقابل التوحيد سيام يف أوائل البعثة وكثرة عبدة األصنام

األصل يف »:يف الكفر والرشك رمحه اهلل  (هـ    )وقال العالمة حممد بن إسامعيل الصنعاين 

 . (   )«إطالقهام الكفر احلقيقي

لظاهر عند اإلطالق نفاق الكفر، إن ا»: وقال اإلمام أبو عيل اليويس يف هذا املقام باخلصوص

لوال يف حاطب حجة يف هذا  فإن عمر  وقول عمر. وال يرتك الظاهر إال ملانع وال مانع

لعله يرى املعصية وهي : ال يقال .أنه يرى النفاق الكفر ملا استباح دمه وال طلب رضب عنقه

، ويرى أن يقتل فاعل ذلك؟ ألنا نقول هر هو النفاق الكفري كام الظا: اإلفساد يف األرض مثال 

 .(   )«قلنا وال يرتك

إن  تعليق احلكم بالنفاق وصف مناسب يفيد العلية، وال نطلب علة  :الوجه الرابع

 .أخرى إذ ال حاجة إليها

بقيام املقتيض وإقرار الن بِي  قولالعن ظاهر الدليل مع اخلروج وهبذه الوجوه ظهر

املقتيض جريمة اجلس التي ليست بكفر، : الذلك وأن اخلطأ يف التنـزيل حيث قالوملسو هيلع هللا ىلص 

ر لظاهوا.هو شهود بدر: أنه الكفر والنفاق، كام أخطئوا يف تعيني املانع، فقالوا: الظاهرو

ل وقبول النبي الصدق يف نه أ ح الفقهاء واملحدثون الذين سبق  ملسو هيلع هللا ىلصالتأو  له كام رص 

 .ذكرهم

 : املذهب الثاين

ا حتى يقتل اجلاسوس إن كان ىف جِسه مظاهر وقب تعزير  ة عىل املسلمني وإال ع 

از نحوه عن ( هـ223)رمحه اهلل  تعرف منه التوبة وهو قول أصبغ بن الفرج ونقل ابن املو 

 : (   )ابن القاسم

                           
 (. 1/25)« اريفتح الب»ونحوه يف ( 258-1/258)« عمدة القارئ» (   )

 (. 6/555)« منحة الغفار حاشية ضوء النهار» (   )

 (.2/387)« رسائل أيب عيل اليويس» (   )

البن « أحكام القرآن»(. 12/172)« التوضيح لرشح اجلامع»و(. 5/535)« النوادر والزيادات» (   )



ا إذا حتققت املظاهرة فيه أم ال؟  .وال أدري هل يرونه كافر 

 صورة فإذا حتققت يف ،أن علة احلكم عندهم املظاهرة وهو ،وجه التفصيل ظاهر

 .واهلل أعلم .لزم التعزير (ملظاهرةا) وإذا انتفى الوصف ،وجب القتل

 :مناقشة هذا القول

 :ويمكن أن يناقش دليل هذا املذهب عىل النحو اآليت

أن الوصف املعترب يف » :والقاعدة املظاهرة التي هي الوصفصورة من  أن اجلس   -1 

ض عن  «نة مقامهاحلكم إذا كان خفي ا أو غي منضبط أقيمت املظ ه أ عر  وإذا أقيمت املظن ة مقام 

ا مع املظن ة ع   .اعتبار الوصف بعينه لكن ال بد  أن يكون الوصف متوق 

ا عىل املظنة  دار  املظاهرة فاالعتبار حلقيقة املظاهرة لغلبة وعىل هذا يكون احلكم م 

 .القاعدة خروج عن

احلكم عىل املظنة عند ظِن وجود ويمكن أن جياب عن هذا االعرتاض بأننا ندير  -2

أن ال يرتتب عىل املظنة »: عدمه مع وجود املظنة فالقاعدةلكن إذا قطعنا ب( املظاهرة)الوصف 

 .«حكم عند القطع بانتفاء الوصف

من أجل هذا ندير احلكم عىل اجلِس لكن إذا قطعنا بانتفاء الوصف يف صورة أسقطناه 

تقرر يف فيه نظر ملا و.أثر املظنة وال يناط هبا حكم من أجل القطع بانتفاء الوصف فيبطل

ي تها إال بالنص  .األصول من أن املظان ال تثبت علر

 .إن كان تقرير املذهب عىل هذا الوجه أو نحوه فال شك أنه من أقوى املذاهب :وباجلملة

، ال يصح  إحلاق اجلِس الذي هو مظنة املظاهرة بجس  ق ط ع فيه بعدم  النرصة  وعىل أي 

 .ألن ه إحلاق مع وجود الفارق املؤثر وال جيوز باإلمجاع

 :املذهب الثالث

 .ال جيب فيه غري العقوبة االجتهادية التعزيرية

                                                                             
 (.  5/227)العريب



ألنه مل يقع يف مناف  للعصمة واألصل حرمة الدم إال  مل يقتل حاطب ا  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 

يثبت دليل آخر يبيح دمه، وهو بكفر بعد إيامن أو زن ا بعد إحصان أو قتل نفس بغري حق ومل 

رأي الشافعية واحلنفية واحلنابلة واألوزاعي إال أن الشافعي ال يرى تعزير ذا اهليئة 

  .(   ).والصالح

 :مناقشة هذا القول

 :ويمكن مناقشة هذا املذهب عىل النحو اآليت

د  املذاهب عن الظواهر لوجوه ن  أ ب ع 
 :يظهر أنه م 

مواالة ظاهرة واملوايل كافر منافق عىل ظاهر الكتاب  للكفاراجلس   :الوجه األول

 .العزيز

بخالف ما عل ل به الشارع وهو كاف  يف اخلروج عن أهنم عل لوا : الوجه الثاين

ل، عل ل بالصدقملسو هيلع هللا ىلص والنبي  يعللون املنع بإسالم اجلاسوسفإهنم الظاهر   ثم  يف التأو 

 . بدر بشهود

الدفع » ال يوجد هلا نظري يف الواقع وهي بالتحديد هذه الصورة من اجلِس  :الوجه الثالث

الصادق املصدوق أهنا أخرب  وقد «عن األهل املخوف عليهم يف دار احلرب بام ال يرض  املسلمني

كذلك، فكيف يصح التفريع عليها مع انتفاء رشط القياس أعني مساواة الفرع لألصل يف 

 .املعنى املوجب للحكم أو زيادته عليه

القياس الذي ينظر فيه إىل الوصف املشرتك من غري نظر إىل ما بني  :رابعالوجه ال

 ﴾الربا مثل البيع إنام﴿: األصل والفرع من الفرق املؤثر مثل قياس املرشكني الذين قالوا

ا إىل أن البائع يبادل بامله لريبح وكذلك املرايب [263:البقرة]  .نظر 

 :قال برصيح العبارةاملت هم  أن  ذلك ،عىل املذكاة بجامع املوتومثل قياس امليتة 

                           
معامل »(. 3/285)« ح السري الكبريرش»، (287ص)أليب يوسف « اخلراج»، (3/788)للشافعي « األم» (   )

كشف مشكل »، (6/856)« إكامل املعلم»( .5/532)« الزيادات والنوادر»(. 2/265)« السنن

 (. 185  562-5/561)« زاد املعاد»، (1/151)« الصحيحني



ا يف قوله هذ «خفت عليهم فكتبت كتاب ا ال يرض  اهلل ورسوله شيئ ا» ا، أو فإما أن يكون صادق 

ا وهو كفر فوجب أن يكون ملسو هيلع هللا ىلص ألنه يلزم منه تكذيب النبي  والثاين باطل! يكون كاذب 

 .صادقا، وإال لزم التكذيب

أقر  به، ومل ينكر، وبني  العذر » : اعتذار حاطب يف بو بكر بن العريبقال القايض أ

«فلم يكذب
(   )

 . 

فإذا كان األمر كذلك كيف يقاس الدال  عىل عورات املسلمني عىل الدافع عن املخوف 

 عليهم يف دار العدِو بام ال يعود بالرضر عىل املؤمنني؟

 ؟وكيف يستقيم القياس مع اختالف األصل والفرع يف املضمون واملعنى

ا إىل مطلق اجلِس  وعىل هذا جيب  الفرق املؤِثر بني املوضعني؟وإلغاء أليس هذا نظر 

 .عليهم إما بيان صالحيته لالستقالل أو لالنضامم

جواز التعزير  عىل عدم القتل يلزم منه عدم  بالقصة  االستداللأن   :الوجه اخلامس

ا ا، وقياس هذا بل هنى الشارع عن القو ،مل يعاقب فإن حاطب ا  ،مطلق  ل فيه إال خري 

ا ومل يقولوا به فناقضوا: املذهب والزم املذهب وإن مل  .يقتيض عدم املعاقبة والتعزير مطلق 

 .يكن مذهب ا عىل التفصيل املعروف إال أنه يدل عىل فساد املذهب

مسألة التعزير باألدلة العامة يف معاقبة املفسدين يف األديان يف نحتج  : قالوافإن 

 .بدان واألموالواأل

ومل يثبت دليل آخر يف تعزير اجلاسوس املسلم،  بأن النـزاع يف دليل خاص: أجيب

ا  ألن  ا فهي دالة عىل عدم جواز التعزير مطلق  وعىل هذا إن دل ت عىل عدم القتل مطلق 

 ،مل يعِزر حاطب ا ولو بالتعنيف، وأهل هذا املذهب مل يقولوا به فلزم التناقضملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 .كون الدليل أخص من الدعوىوأن ي

ا، أو :فيقال»:ىل عدم القتل قائال  به عالستدالل ارمحه اهلل  وهلذا انتقد العالمة ابن مفلح مطلق 

ا، وهلذا مل يقع تعزير، هذا إن صح  ما ذكره من التأويل، وإن مل  مع التأويل، فهو ال يدل  مطلق 

                           
  (.5/227)« أحكام القرآن» (   )



ا  ألن عمر ملا طلب قتله مل ينكر  مل يذكر أنه مل يوجد : أو يقال. ملسو هيلع هللا ىلصعليه النبي يصح مل يدل أيض 

املقتيض لقتله بل ذكر املانع وهو شهود بدر فدل  عىل وجود املقتيض وأنه لوال املعارض لعمل 

 .  (   )«به

الدعوى أعم من الدليل أو الدليل أخص من الدعوى  فاحلديث ال  :وكأنه يقول

ا لوجهني  :يدل  عىل عدم القتل مطلق 

الدليل خاص يف اجلاسوس املتأِول حيث دل  انتفاء التعزير عىل وجود أن   :األول

ر ولو باهلجر كام وقع لكعب بن مالك وصاحبيه ل  ألنه لو مل يكن متأوال لعز   .التأو 

ا عىل عدم القتل  ألن النبي  :الثاين إن مل يصح التأويل الذي ذكره ابن اجلوزي فال يدل أيض 

 .تل وإنام عل ل املنع بعلة قارصة يف حمِلهامل ينكر عىل عمر طلب القملسو هيلع هللا ىلص 

ر ولو باهلجر بل هنى  ال شك أن حاطب ا  :وباجلملة ر ومل يقتل كام مل يعز  مل يكف 

 .الشارع عن الكالم فيه فضال  عن العقوبة

مل هيجر حاطب ا وال عاقبه وقد جس  ملسو هيلع هللا ىلص إن النبي » :رمحه اهلل قال ابن القيم اجلوزية 

اعملوا ما شئتم فقد : وما يدريك أن اهلل اطلع عىل أهل بدر فقال»: ر ملا هم  بقتلهعليه، وقال لعم

 . (   ) «غفرت لكم

وقد أمجعتم عىل جواز  ما هو املانع من تعزير حاطب : هلميقال  :الوجه السادس

 .  تعزير اجلاسوس من حيث اجلملة؟ والتعزير إرضار بالغري وهو ال جيوز إال بدليل

اطب من ذوي اهليئات وقد جاء يف بعض األخبار إقالة عثرات ذي ح: فإن قالوا

 اهليئة كام يقول الشافعي والطربي والطحاوي وغريهم
(   ) . 

 :أجيب من وجوه

                           
 (.   18/116)البن مفلح « الفروع»(   )

 (.  5/383)«زاد املعاد» (   )

 (.11/265)« رشح املشكل»(3/172)، ابن بطال (3/788)« األم» (   )



ن  عل ل بوصف  فعليه أن يبني تأثري ذلك الوصف،: األول وهذه العلة منتقضة  أن م 

ذلك عوقب ثالثة من ومع  ،بمسألة التخل ف عن غزوة تبوك وهو دون جريمة اجلِس 

ر يف صورة مل يقع هلا مثيل يف العهد النبوي  أن العلة »: ، وقد تقرر يف القواعدالسابقني باهل ج 

لَِم أهنا   ،فام هو الفارق املؤِثر الذي أوجب التعزير يف موضع «باطلة إذا انتقضت من غي فرق ع 

؟ مع أن  حاطب ا «ح الظاهراهليئة والصال»وأسقط يف موضع آخر مع االشرتاك يف العلة وهي

كان أوىل باهلجر والقطيعة يف ظاهر األمر  ألن اجلس  عىل اهلل وعىل رسوله ال يقارن 

وأين ذنب التخلف من ذنب »: يف قولهابن القيم بالتخل ف عن الغزو، وقد أحسن 

«اجلِس؟
(   )

.   

 !. يتعداهااعتبار اهليئة كامنع  من التعزير خاص  يف اجلاسوس وال: قالوا فإن

د  بأنه مل يقل به أحد من أهل العلم لظاهر اخلرب بناء عىل صحته، أيضا وهو خمالف  ،ر 

 .«إال احلدود»: ومع ذلك فالقياس أن ال تؤثر اهليئة يف عظائم اجلرائم بدليل قوله يف اخلرب

 ( رسولهىل اهلل وعىلاجلس ع) مل تؤثر اهليئة يف األخف فأن ال تؤثر يف األشِد األغلظ اوإذ

 . أوىل وأحرى، وهذا ظاهر بحمد اهلل

الفرق بني الثالثة الذين خِلفوا وبني حاطب م هو أن صاحب القصة كان  :فإن قيل

 . له عذر بخالف الثالثة فاختلف احلكم الختالف املناط

فإن الفارق املؤِثر يف  ،الذي يذهب إليه املتأمل يف احلديث أن هذا هو الصواب :أجيب

ر التعليل بام به االشرتاك »العذر يف حق حاطب، وعدمه يف حق الثالثة  ألن ه : املوضعني إذا تعذ 

فلام مل جيز أن تكون اهليئة علة االشرتاك تعني  أن يكون العذر علة  «تعني التعليل بام به االفرتاق

 .وعدم العلة علة لعدم املعلول ،االفرتاق

 مل يعاقب النبي صىل اهلل  عليه وسلم حاطبا وال وإنام.. » :رمحه اهلل احلاقظ ابن حجرقال 

يف أنه إنام كاتب قريشا خشية عىل أهله وولده، وأراد أن يتخذ له عندهم يدا هجره ألنه قبل عذره 

                           
 .(5/383) «زاد املعاد»(   )



«واهلل أعلم. بخالف ختلف كعب وصاحبيه فإهنم مل يكن هلم عذر أصال ،فعذره بذلك
(   )

.  

التي يف ع من التعزير يقتيض اعتبار املوانع اعتبار اهليئة والصالح يف املنأن  :الثاين

ل بانتفاء الرضر وتصديق املعصوم له يف ذلك وإال لزم التحكم بل مورد النص مثل  التأو 

 .التناقض

اعتبار وصف مستنبط وإن اشتمل عليه حمل النص وعدم  اعتبار أن : الثالث

م بالغ يف االستداللالواردة يف النص األوصاف  أو عىل قصور يف النظر يف  ،يدل  عىل حتك 

 .   هذه املسألة باخلصوص، وهذه احلجة ألزم لألئمة الثالثة من غريهم

حمل  الن ص إذا اشتمل عىل وصف يمكن اعتباره مل يلَغ »: أن القواعدمطلب سبق يف : الرابع

التي جيب اعتبارها فضال  عن الواردة يف النص   فكيف جاز إلغاء األوصاف« إال بدليل

 .االعتبار كانإم

د املنصفعند املصري إليها واحلقيقة التي جيب  إهدار ملا اعتربه أن هذا : املتجر 

 .ليس إال أهدره بالرأيواعتبار ملا  ،الشارع

م اجلواب عنه يف مناقشة القول  قد  وأما أن األصل يف دم املسلم احلرمة واملنع فقد ت 

 .األول

ِلفوا، وبه تبني وجه سقوط كان حلاطب عذر سائغ ومل يأنه  :الصةاخل كن للذين خ 

، وثبوته يف آخر، واهلل املوِفق  .التعزير يف حمل 

 

)$$$( 

                           
 .  (6/623) «فتح الباري» (   )



 المبحث الخامس

 شبهات والرد عليها

ل ت عليه األدلة وذكر يشء من فوائده  ينبغي بعد تقرير وجه احلديث الصحيح كام د 

ت حول احلديث ث: وفقهياته ري 
م التعقيب عليها بالرد عرض أشهر املزاعم التي أ ث 

 : والتفنيد

 الشبهة األولى : 

 تتخذوا ال آمنوا الذين أهيا يا﴿:إن اهلل قد شهد باإليامن حلاطب فاجلس  ليس بكفر، والدليل

 وإياكم الرسول خيرجون احلق من جاءكم بام كفروا وقد باملودة إليهم تلقون أولياء وعدوكم عدوي

ون مرضايت وابتغاء سبييل يف جهادا تمخرج كنتم إن ربكم باهلل تؤمنوا أن  .  ﴾باملودة إليهم ترس 

 :واجلواب من وجوه

سياق السورة يدل عىل أن اخلطاب لعموم املؤمنني ال لفرد منهم حيث مل يرد يف  :األول

اآليات أي  ضمري يدل  عىل التفرد، فاخلطاب سيق مساق التحذير والتنفري من اختاذ الكافرين 

 .اآليات الناهية عن اختاذ الكافرين أولياء أولياء عىل غرار

سؤال رابع وهو أن لفظ اآلية مناف لسبب ..»:رمحه اهلل( هـ   )وهلذا قال ابن عرفة املالكي 

أن السبب يقتيض العتب، واخلطاب يف اآلية بوصف اإليامن وعدم إفراد املنادي : نزوهلا، وتقريره

 (   / )تفسي ابن عرفة . «ينافيه

عىل عدم الكفر فقد تكون باعتبار  تدل  ل منا، لكن املخاطبة باسم اإليامن ال س :الثاين

 أهيا يا﴿: ما كان قبل اخلطاب وإن مل يكونوا مستحقني وصف اإليامن حني اخلطاب كقوله

فاملرتد ليس من  [  :املائدة] ﴾وحيبونه حيبهم بقوم اهلل يأيت فسوف دينه عن منكم يرتد من آمنوا الذين

ا ملا كان عليه قبل االرتداد، وقوله املؤمنني  وإن﴿ :مع أن اخلطاب جاء بلفظ العموم اعتبار 

تسمية له بسابق حاله قبل   [188:عمران آل] ﴾إليكم أنزل وما باهلل يؤمن ملن الكتاب أهل من

 . اإلسالم اخلاص



ثالثة يؤتون أجرهم مرتني رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه »:ملسو هيلع هللا ىلص ومن هذا الباب قوله

وصف الرجل بكونه من أهل  «..فآمن به واتبعه وصدقه فله أجرانملسو هيلع هللا ىلص رك النبي وأد

 .الكتاب إنام هو باعتبار ما كان عليه قبل اإلسالم

رجل كفر بعد إسالمه، أو زنى : ال حيل  دم  امرئ مسلم إال بإحدى ثال »:ملسو هيلع هللا ىلص ومنه قوله

ا بغي نفس  .«بعد إحصانه، أو قتل نفس 

ن  ترك وأ» :ر قال احلافظ ابن رجب ما التارك لدينه املفارق للجامعة فاملراد به م 

ن  حيل دمه من أهل .. اإلسالم وارتد  عنه وفارق مجاعة املسلمني وإنام استثناه مع م 

  .(   )«الشهادتني باعتبار ما كان عليه قبل الردة

ويف احلديث جواز وصف الشخص بام كان عليه »:رمحه اهلل وقال احلافظ ابن حجر

 . (   )«ل عنه الستثنائه املرتد من املسلمني وهو باعتبار بام كانولو انتق

ا ألنه  سل منا، لكن ال يلزم من عدم تكفري حاطب  :الثالث أن ال يكون اجلس كفر 

وانتفاء احلكم يف مظاهرة ونرصة هلم، وظاهر الكتاب دال  عىل كفر املظاهر، وهو كذلك 

 . مع عدم املانعيف غريه ؤه ال يلزم منه انتفا موضع ملانع

ا فيام اعتذر به، كان  تقرر أن ه  :الرابع ظن  أنه يسوغ له ذلك ، فمتأِوال  فيام فعلصادق 

أنه صادق يف ملسو هيلع هللا ىلص بني  النبي »من باب التقاة أو أنه ال يرض  اهلل ورسوله واملؤمنني شيئ ا فـــ

  .(   )«اعتذاره وأن اهلل عفا عنه

خلاص موجب ا للحكم العام، فاملانع من تنفيق حاطب وهلذا ال يصح  أن يكون الدليل ا

شهود بدر، واملانع من تكفريه يرجع إما إىل انتفاء حقيقة املظاهرة أو إىل التأويل السائغ املانع 

 .من التكفري، فال متعل ق يف شهادة اإليامن له عىل التحقيق

اطب ومل يكن أهل التفسري عىل أن أول السورة نزل يف شأن ح ذهب مجهور: اخلامس

ا، فإذا كان جس  حمب ا لقريش  ا مبغض  دة بل جماهد  الدفع عن املخوف »ه الذي هبذه الصورة املحد 

                           
 (. 1/512)« جامع العلوم واحلكم» (   )

 (. 12/285)« فتح الباري» (   )

 (.11/38)« فتح الباري» (   )



ا للكافرين أولياء من دون املؤمنني «عليهم يف دار الكفر بام ال يرض  املسلمني ا باملودة واختاذ   ،إلقاء 

 : عىل أمرينهذا دل  

اختاذ الكافرين أولياء من دون »رين أو اعتقاده ليس من أن  حمبة دين الكاف :األمر األول

وإال لزم إخراج صورة السبب من  (الرضا بالكفر واعتقاده) إىل مناط آخربل هذا راجع  «املؤمنني

أن  صورة سبب النـزول قطعي : عموم النص باالجتهاد  وذلك ال جيوز ملا تقرر يف األصول

  .الدخول يف عموم النص عىل التحقيق

مودة وحمبة وإلقاء هلا إىل  - ومنها صورة السبب -الوالية الفعلية  أن   :ألمر الثاينا

االكافرين  ألن هذا البدري مل يكن حم ا جماهد   .ب ا هلم بل كان مبغض 

ة عن صاحبنا قال ابن عرفة املالكي رمحه اهلل ألن ..»:وهلذا نفى بعض أهل العلم املود 

ة إدرارهم بسبب مودهتم مل تقع ألن  (   / )تفسي ابن عرفة .«حاطبا مل حتصل منه مود 

هلم للتالزم بني حال الظاهر  كتابه مودة  للكافرين وحمبة  الرشع  ومع ذلك اعترب

نه إال بدليل معترب  والباطن، وألن من قصد الفعل والقول فقد قصد املعنى الذي تضم 

ا، وهذا هو الصواب الذي د ل  عليه الكتاب والسنة  .رشع 

. تفسري للمواالة املذكورة ﴾باملودة إليهم تلقون﴿» :تعاىل يف قوله ال احلافظ ابن حجرق

ا، والتقييد  وحيتمل أن يكون حاال  أو صفة وفيه يشء  ألهنم هنوا عن اختاذهم أولياء مطلق 

ا فال مفهوم  م  بالقواعد املنع مطلق 
ل  بالصفة أو احلال يوهم اجلواز عند انتفائهام، ولكن ع 

 .هلام

وحيتمل أن تكون الوالية تستلزم املودة فال تتم الوالية بدون املودة فهي حال الزمة 

 .(   )«واهلل أعلم

هد له باإليامن، وهذا ال : واحلاصل أن  صاحب القصة مؤمن باهلل وبرسوله، وقد ش 

ا لقيام املانع يف حق حاطب   . أو النتفاء حقيقة الكفر ينفي أن يكون اجلاسوس كافر 

 ة الثانيةالشبه: 

                           
 (.385-2/382)« فتح الباري» (   )



ا الستتيب صاحبه وملا مل يستتب دل  أنه مل يكفر  .لو كان كفر 

ن  مل يفهم وجه احلديث وما أكثرهم  !هذه الشبهة يذكرها بعض م 

 :وأما اجلواب عنها فمن وجوه

من املؤمنني بشهادة اهلل كفر بل هو نقطع بأنه مل ي: القول باملوجب فيقال :األول

 .له بذلكواملؤمنني ملسو هيلع هللا ىلص وشهادة رسوله 

والواقع يف حديث الباب أنه كان مسلام  تداركه اهلل بلطفه » :رمحه اهلل العالمة الزرهوينقال 

ا رسول اهلل  ك  اليوم  من ملسو هيلع هللا ىلص وشهد له باإليامن وشهد له أيض 
ث ل  ذ ل  ر  م  د  بالصدق يف قصده، ولو ص 

 .(   )«أحد  قتل، قاله ابن زكري

فريق بني احلكم عىل ظاهر الفعل واحلكم عىل التأعني لكن النـزاع يف أمر وراء هذا 

الكفر والنفاق كام مل نعثر عىل حاكم بالكفر : ومل ينكر أهل العلم أن ظاهر الفعل ،املعني

 .عىل حاطب قبل عمر وال بعده

إن اجلاسوس منافق بالدليل، وأما خصوص حاطب فقد ظهر عذره وق ب ل : وهلذا نقول

ملا » :رمحه اهلل ابن حجر قال احلافظفهو كام   وأما عمر .ققإنه وقع يف كفر حم: تأويله إن قيل

 . (   )«عذر حاطب رجعملسو هيلع هللا ىلص بني  له النبي 

إال أنه مل يكفر ملانع التأويل الذي  ،سل منا أن ظاهر الفعل الكفر :حاصل الوجه

 .أوجب التفريق بني الفعل وفاعله والفصل  بني الفعل وبني املعنى الذي تضمنه

نتفاء حقيقة املظاهرة عىل المل يظاهر إنه : ب باملنع، وهو أن يقالاجلوا :الثاين

فإن انتفاء الرضر دال  عىل  «كتبت كتاب ا ال يرض اهلل ورسوله شيئ ا» :التفصيل السابق لقوله

فلم يظاهرهم، وإذا مل يظاهر فليس ما فعله داخال  يف حقيقة الكفر  ولذا مل  ،انتفاء النرصة

ا   .حقيقة، وإن كان منه من حيث الظاهر والصورةيكن فعل حاطب كفر 

مات وترك الواجباتملسو هيلع هللا ىلص مل يكن من هدي النبي  :الثالث  استتابة املتأولني يف ارتكاب املحر 

كخالد بن الوليد وأسامة بن زيد وعمر بن اخلطاب وفاطمة بنت أيب حبيش وعدي بن حاتم 

                           
 (.6/583)« اجلامع الفجر الساطع عىل الصحيح» (   )

 (. 12/525)« فتح الباري» (   )



ر مل انع التأويل الذي منع أثر املقتيض من الطائي وأيب ذر الغفاري فلم يستتب حاطب كام مل يعز 

 . العقوبة والتأثيم

ا يف نفس األمر لكن منع من ظهور األثر عىل املعني مانع التأويل : هذا إذا قيل الفعل كان كفر 

املقبول  ألن مانع احلكم يمنع أثر املقتيض عىل املعني وال يغرِي من حقيقة اليشء، فاجلس  كفر يف 

 .متنع للتأويلذاته لكن التكفري ا

لو  عن معنى املنارصة،  لكن جس  حاطب املظاهرة من اجلس  صورة : وإن قيل
خ 

انتفى الوصف الذي هو : وبناء عليه «ثبت احلكم باملظنةيّقن انتفاؤها ال ي  ن احلكمة إذا ت  أ»: والقاعدة

الوصف الذي  عن هذا اجلِس فذهب أثر املظنة فال يناط احلكم هبا مع القطع بانتفاءالنرصة 

 .هو النرصة

ر النتفاء مناط احلكم ال  وعىل هذا الوجه مل يقع يف الكفر حقيقة فلم يستتب ومل يعز 

ق  بني األمرين ر  كام أن مانع  (انتفاء التكفي النتفاء السبب، وانتفائه لقيام املانع) لقيام املانع، وف 

عمر لظاهر الفعل وإقرار  التأويل يشء، وظاهر الفعل يشء آخر، وال يمكن إبطال تصور

 .إال بتعسف مستكره وبمكابرة ظاهرةملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ل  أصل   الضالل جعل القصة احتد  النـزاع يف هذه املطالب لكن   و  األصول الذي ت ؤ 

 .األحاديث املشتهرةإمجاع سلف األمة ومن أجله آيات الكتاب و

الكفار بمثل هذا األمر اليسري إن قلنا حقيقة الفعل كفر فهو دليل عىل أن إفادة  :وباجلملة

 .كفر، وتنبيه عىل أن  ما فوقه من املنارصة كفر من باب أوىل

ا عن يف نفس األمر فإنام النتفاء حقيقة املظاهرة، ويككفرا   ليس : وإن قلنا ون خارج 

 .اجلس  مل يستفد منه املرشكون إذ مل يصل إليهمهذا  مع أن ،حمل النـزاع

 الشبهة الثالثة : 

 راد بالكفر يف كالم عمر كفر النعمة والنفاق نفاق املعصية؛  امل

: حيتمل وجهني« إنه قد كفر» :قول عمر » :رمحه اهلل يقول أبو الفرج ابن اجلوزي

 اهلل حاد   من يواد ون اآلخر واليوم باهلل يؤمنون قوما تد ال﴿ :أن عمر تأول قوله تعاىل: أحدمها

 .اآلية  [22:املجادلة] ﴾ورسوله



 . (   ) «أن يكون أراد كفر، النعمة: لثاينا

وفيه نظر  ألنه استأذن »:يقول احلافظ ابن حجرهذا رأي ضعيف ال يصرب عىل النقد، 

 . (   )«يف رضب عنقه فأشعر بأنه ظن أنه نافق نفاق كفر ولذلك أطلق أنه كفر

 :بالوجوه التاليةرمحه اهلل  وأجاب عنها أبو عيل اليويس 

 .طالق نفاق الكفر، وال يرتك الظاهر إال ملانع وال مانعإن الظاهر عند اإل -1

لوال أنه يرى النفاق الكفر ملا استباح دمه وال طلب  أن عمر بن اخلطاب  -2

 .رضب عنقه

أن األصل عدم استباحة الدماء باملعايص غري الكفرية، والظاهر يف هذا  -5

 .لدليلاملقام هو النفاق الكفري كام سبق، وال يرتك الظاهر إال 

تعليق احلكم بالنفاق وصف مناسب يفيد علته وال نطلب علة أخرى  ألنه ال  -5

ا خالف الظاهر  .حاجة إليها، وذلك أيض 

م مثل عمر بني يدي الشارع  -3 عىل استباحة دم املسلم ملعصية مل يتقرر ملسو هيلع هللا ىلص أن  تقد 

 . احلكم بالقتل فيها بعد بعيد غاية البعد

ملسو هيلع هللا ىلص املنصوبة وال يتقدمون بني يدي النبي   احلدوديقفون يف قد كان الصحابة -7

 . (   ) هو الذي ينفذهاملسو هيلع هللا ىلص يف إنفاذها حتى يكون 

ل عىل املنايف لإليامن  -6 ا عن القرائن إنام حي  م  أن الكفر والنفاق والرشك إذا ورد جمرد 

 !انت القرائن تدل عليه يف املقامكام سبق حتقيقه فكيف إذا ك

 الشبهة الرابعة : 

                           
 (.1/152)« كشف املشكل» (   )

 (.12/525)« فتح الباري» (   )

 . بترصف يسري( 2/383)« رسائل أيب عيل اليويس» (   )



 !   ليل عىل أن املظاهرة الكفرية هي نرصة الكفار حب ا لدينهمالقصة د

 :واجلواب عن هذه الشبهة من وجوه

مل خيتلف أهل العلم يف أن ظاهر الكتاب يدل عىل كفر املتخذ للكافرين أولياء،  :األول

والواجب البقاء عىل ظاهر الدليل إال بصارف، وإذا حصل االتفاق عىل هذا احلرف بقي 

؟ نعم، قد سبق البحث يف بيان عدم ظواهرالالقصة هل تقوى عىل رصف  النظر يف

 . الصالحية وأهنا حجة أخرى عىل كفر املظاهر

ا ال يوجد له نظري يف دنيا الناس  :الثاين ا خاص  تبني  يف املباحث أن هذا اجلس  كان نوع 

لبحث يف هذه الصورة فليكن ا «لمسلمنيلالدفع عن األهل يف دار العدو يف غي مرضة »  اليوم

 .هل هي نرصة أو ال ؟

وعىل هذا فال يمكن ملنصف بعد التصور أن جيعل هذه اجلزئية النادرة أصال  جلنس 

 .  املطابقة ويكون املدلول أعم  من الدليل، والرشط ،اجلِس املختلف األنواع

ذا تقرر يف القواعد أن األصل اعتبار األوصاف التي يف مورد النص، وإ :الثالث

وعىل هذا األصل بنيت  وعىل اهلل  . اشتمل عىل وصف  يمكن اعتباره مل يلغ إال بدليل

، لكن فام الدليل عىل اعتبار هذا الوصف الذي مل يرد يف النص وال يف حمِل النص  توكلت 

وإلغاء األوصاف التي يف النِص، أليس هذا من باب التحكم  (للدين نرصة الكافرين حب ا)

ة للكافرين  القواعد وظواهر النصوصواخلروج عن  ت رب  ت  جمرد اجلِس مود  التي اع 

 واختاذ الكافرين أولياء من دون املؤمنني؟

ِس حاطب  :الرابع مظاهرة بدليل حديث ابن عباس عن  املنع يف أن يكون يف ج 

تفت حقيقة وإذا ان «كتبت كتاب ا ال يرض اهلل ورسوله شيئ ا» :حيث جاء فيهريض اهلل عنهام عمر 

 .املظاهرة انتفى الكفر، واألصل زوال احلكم بزوال العلة

ا بدليل الغفران ألهل بدر وإن من حاطب يمتنع أن يكون هذا الفعل : اخلامس كفر 

 أن يغفر ال اهلل إن﴿ مل يتوبوا عىل ظاهر الدليل  ألن الغفران يستلزم اإليامن وينايف الكفران

 .   [  :النساء] ﴾اءيش ملن ذلك دون ما ويغفر به يرشك

يف دار احلرب  اجلس  إذا كان لغاية الدفع عمن يفأن  عىل نظر الباب  أقىص ما يف :السادس



ا؛غي مرضة ل واحتمل معنى خيتص  ،ألن النص إذا ورد بيشء معني لمسلمني ال يكون كفر 

 .بذلك اليشء مل جيز إلغاء النص واطراح خصوص املعني  فيه

ا حتى تكون عىل أ وأما أن تدل   اعتقاد  عىل أساسن جنس املظاهرة ال يكون كفر 

 .فطرته بعد النظر والتأمل أللفاظ النِص و، ولرياجع كل امرئ عقله ا وكال  فحاشالكفر 

ِفرات العملية، وهذا يشرتط اعتقاد القلب يف املكمن  يذكر هذه الشبهة غالب ا :السابع

املاتريدية يف مسائل الكفر والتكفري  الذي ينطلق منه أكثر األشعرية و أصل التجهم

ا يف احلقيقة بل هي أمارات الكفر وعالماته وهو مذهب  فأعامل اجلوارح ال تكون كفر 

 . باطل مردود بقواطع األدلة املعروفة يف مباحث االعتقاد

إن أكل اخلنـزير من غري : قال أصحابنا»:من ذلك قول عبد القاهر البغدادي األشعري

، وإظهار زي الكفرة يف بالد املسلمني من غري إكراه عليه، والسجود رضورة وال خوف

ا  للشمس أو للصنم، وما جرى جمرى ذلك من عالمات الكفر، وإن مل يكن يف نفسه كفر 

ن  فعل شيئ ا من ذلك أجرينا عليه حكم أهل الكفر  ه عقد القلب عىل الكفر، وم  إذا مل يضام 

 .(   )«وإن مل نعلم كفره باطن ا

 .(   )للباقالين «األوائل هيدمت» ح منه يفوأرص

ىل أن األعامل الكفرية جمرد أمارة وعالمة عىل إوانتهى مذهب األشعرية واملاتريدية  

ا يف احلقيقة، (يالقلب انتفاء التصديق)الكفر  ن  ثم  ال جيوز تكفري أحد من أهل القبلة  وليست كفر 
وم 

 .بأي يشء من أعامل اجلوارح

الكفر عبارة عن إنكار ما علم بالرضورة جميء » :الرازي حني قال وهو ما أفصح عنه

ا من أهل القبلة  ألن كوهنم منكرين ملا جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  به، فعىل هذا ال نكِفر أحد 

ا واهلل أعلمملسو هيلع هللا ىلص   .(   )«غري معلوم رضورة، بل نظر 

 .فر وال تكفريفاملكفرات العملية إن مل تكن صادرة عن انتفاء التصديق القلبي فال ك

                           
 (.277ص)« أصول الدين» (   )

 (.  585ص) (   )

ل أفكار املتقدمني واملتأخرين»  (   )  (.  538ص)« حمص 



ويشرتط  اجلهمي صليبني املسألة عىل هذا األوهذا القايض أبو بكر بن العريب  

 من كثر تطل عه عىل عورات املسلمني وينِبه عليهم ويعِرف»:االعتقاد القلبي فيقول

ا  هم بأخبارهم مل يكن بذلك كافر  إذا كان فعله لغرض دنياوي واعتقاده عىل ذلك سليم عدو 

 . (   )«حاطب حني قصد بذلك اختاذ اليد ومل ينو الردة عن الدينكام فعل 

بنى عىل مذهبه العقدي فإن حاطب ا مل ينو الردة عن الدين، ومل يقصد أن يكفر، فلم 

 . وانتفى املرشوط وهو االرتداد عن الدين «انتفاء التصديق» يتحقق الرشط يف التكفري

تقاد، فام دام املقتيض لإليامن قائام  وهو أنه ال كفر وال إيامن إال باع: حقيقة املذهب

اعتقاده سليم » :االعتقاد فال كفر يف احلقيقة، وهلذا قال لك ابن العريب األندليس املتجهم

 .«ومل ينو الردة عن الدين

أنب ه الكفاية والغنية، لكن  بقيف الرد عىل هذا الكالم ففيام سال حاجة : أسارع فأقول

وهو غرض خاص  الدفع عن األهل يف دار احلرب، إىل قريشالكتابة الغرض من عىل أن 

ه قرائن التخصيص معني   فهي ها وأما اختاذ اليد عند .يف املقام والتعميم يف األغراض ترد 

 . ومل تكن غائية مقصودة يف احلقيقة ،علة فاعلة

نصوص وليس بحاجة إىل االستنباط، والقاعدة يف متكفري الاملانع من  :الثامن

ا يف احلكم فاألصل يقتيض »: األصول أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معترب 

 .فكيف إذا نص  عىل االعتبار «اعتباره وعدم اطراحه

ن  أهل  ،التأويل السائغ: واملانع باختصار وقبول الشارع له، وال أعلم من املعتربين م 

 .العلم من ينكر التأويل يف اجلملة

 هذه الصورة فمن جنس قياس املرشكني  ألنه إحلاق وأما قياس اجلاسوس عىل

 .بالوصف باملشرتك، وإلغاء للفارق املؤثر بني األصل والفرع

أن اجلاسوس يقتل، وإنام نفى » :رمحه اهلل (هـ   )قال اإلمام أبو جعفر الداودي 

 . (   )«منهملسو هيلع هللا ىلص القتل عن حاطب بام علمه النبي 

                           
 (. 5/223)« أحكام القرآن» (   )

 (. 161-12/173)« التوضيح لرشح اجلامع الصحيح» (   )



والذي يظهر يل أن حديث » :رمحه اهلل (هـ   )م أيب عبد اهلل املازري وقال اإلما

 حاطب ال يستقل حجة فيام نحن فيه  ألنه اعتذر عن نفسه بالعذر الذي ذكر فقال

ط ع عىل صدق حاطب لتصديق النبي  «صدق»:ملسو هيلع هللا ىلص له وغريه ممن يتجسس ال ملسو هيلع هللا ىلص فق 

يقطع عىل سالمة باطنه  وال يتيقن صدقه فيام يعتذر به  فصار ما وقع يف احلديث قضية 

لم فيها  ويتنـزل عندي هذا مق صورة ال تري فيام سواها، إذ مل يعلم الصدق فيه كام ع 

منـزلة  ما قاله العلامء من أهل األصول يف احلكم إذا كان معل ال  بعلة معينة فإنه ال يقاس 

 . (   )«عليه

من جهة،  تأول حاطب : ذكر أن عدم القتل معلل بعلة مركبة من جزأين

ه يف ذلك فقطع بصدق حاطب، وسواه ال يقطع بسالمة باطنه وال لملسو هيلع هللا ىلص وتصديق النبي 

ق يف اعتذاره املخالف للظاهر بل يعامل بالظاهر  ألن علة األصل قارصة ال تتعدى  يصد 

 .حمل ها

 «أن احلكم الرشعي منوط بالغالب وال يلتفت إىل الصورة النادرة» :القاعدة يف الرشع أن   :التاسع

نيهم صورة نادرة يف املنتسبني لإلسالم فال يلتفت إليها ألن الغالب ونرصة الكافرين حبا لد

 . نرصهتم ألغراض دنيوية

 :فاملخالف مطالب باجلواب عن هذه األسئلة: وباجلملة -

بصدق حاطب ال بإسالمه وهو تعليل ملسو هيلع هللا ىلص اجلواب عن تعليل النبي : األوىل

 باألخص مع وجود األعم؟

 احلال بشهود بدر ال بإسالمه وهو تعليل اجلواب عن التعليل يف ثاين: الثانية

 .؟أيضا باألخص

 .عىل التعزير والعقوبة والتنكيل؟ تفاق االعدم تعزير حاطب مع  :الثالثة

ملاذا عوقب الثالثة بالقطيعة واهلجر الطويل ومل يعاقب حاطب ولو : الرابعة

 بالتعنيف؟  

                           
 (. 2/575)« املعلم بفوائد مسلم» (   )



، فلامذا خرج النبي بل املستورينهو األصل سرت أهل الصالح والتقوى  :اخلامسة

ا سرت البدري لو كان ظاهر الفعل معصية  ،عن هذا األصل واهلدي العام ملسو هيلع هللا ىلص هاتك 

 جمردة؟

ن ع أن يقال له: السادسة خائن مع جواز : اتفق اجلميع عىل أن اجلاسوس خائن فلامذا م 

 وصف أهل املعايص بأفعاهلم بل جاء األمر بتبكيت الشارب للخمر؟

 اخلروج عن العذر فام الدليل يف ،وإن كان غري املنصوص  هو؟فإن كان املنع لعذر فام

 .؟املنصوص

ل حاطب وصدقه فيام اعتذر وتصديق النبي لألسف و عند  ملسو هيلع هللا ىلص ال عربة لتأو 

ا عن الدليل !املخالف، وإنام املانع اإلسالم العام ا للكلم  ،فإن مل يكن هذا خروج  بل حتريف 

 عن مواضعه فال أدري ما هو؟

 مسةالشبهة الخا : 

 .العلم بصدق حاطب ال يؤثرر كام مل يؤثرر يف املنافقني ألن احلكم عىل الظاهر

 :واجلواب عن هذه الشبهة من وجهني

هذه الشبهة ذكرها الشافعي والطربي والقرطبي أبو العباس، وال خالف يف أن  :األول

ه العباد مرشوط أحكام اهلل يف الدنيا جارية عىل الظاهر لكن جريان األحكام عىل ما يظهر

 ،واجلاهل ،واملتأول ،بعدم دليل يدل  عىل أن ما أظهروه خالف ما أبطنوه، كاملكره واملحتال

فلم يرتب سبحانه األحكام عىل جمرد ما يف النفوس من غي داللة فعل أو  والنايس، ،واملخطئ

 مل يرد هبا معانيها، قول، وال عىل جمرد األفعال واألقوال مع العلم بقصد معارض معترب، وأن العبد

بل تاوز لألمة عام حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم به، وتاوز هلا عام تكلمت به خمطئة 

 .أو ناسية أو مكرهة أو غري عاملة إذا مل تكن مريدة ملعنى ما فعلت

فإذا اجتمع القصد والداللة القولية أو الفعلية ترت ب احلكم، وهذا من عدل اهلل ورمحته 

 . (   ) حكمته، وهذه قاعدة الرشيعةو

                           
 (. 513ص)« بيان الدليل عىل بطالن التحليل»، و«5/315: )أعالم املوقعني» (   )



قبل العلم باحلال الكفر والنفاق وهو ما اعتمد  البدرِي ظاهر فعل ونحن ندعي أن  

 .اختلف الظاهر عن األولبه لكن بعد العلم ر، عليه عم

ملعنى املكِفر وإعذار ذي التأويل السائغ إما خمصوص من القاعدة، وإما أنه مل يقصد ا

فلم يتم السبب، وإذا اجتمع الفعل والقصد رتبنا احلكم وكنا .. لتأويلابداللة احلال من 

د باطن  .حاكمني بالظاهر الدال عىل الباطن ال بمجر 

ل : والكالم هنا ا من تأو  ض  بظاهر آخر معترب رشع  د املعار  هل نعمل بظاهر الفعل املجر 

 .املكلف مع ما تقرر يف أدلة الرشع من إعذار املتأول يف موضعه

ومن قال إنه مل يكن متأوال   إثبات التأول ونفيه يف حق حاطب  ثم ليكن الكالم يف

فقد أبعد ورام املحال وخالف الن ص  والدليل، ومن قال به لزمته احلجة وانقطع الكالم 

 .معه

بكفر املنافقني من  ملسو هيلع هللا ىلصبعلمه  بصدق حاطبملسو هيلع هللا ىلص تنظري علم النبي  :الوجه الثاين

كم العجب بمكان  ذلك أن امل نافقني كانوا يظهرون اإلسالم ومن أظهر اإلسالم ح 

كم بكفر من أظهر الكفر وإن كان مسلام  يف  ا يف الباطن، كام حي  بإسالمه وإن كان كافر 

 .الباطن بأن كان له عذر مل نعلمه

ا جماهرينملسو هيلع هللا ىلص وكان تري  يعامل املنافقني بالظاهر فإذا أظهروا النفاق صاروا كفار 

أحكام الدنيا عىل علمه يف عباده، وإنام أجراها عىل  ين  ألن  اهلل مل جير  عليهم أحكام املرتد

األسباب التي نصبها أدلة عليها وإن علم سبحانه أهنم مبطلون فيها مظهرون خلالف ما 

 .يبطنون

به عىل  ا حلكمه الذي رشعه ورت  ه عىل ذلك مل يكن مناقض  وإذا أطلع اهلل  رسول 

ىل املتكلم بالشهادتني حكمه وأطلع رسوله وعباده تلك األسباب  كام رت ب ع

املؤمنني عىل أحوال كثري  من املنافقني، وأنه مل يطابق قوهلم اعتقادهم ومن ثم  كان 

 . باطنهم الكفر وظاهرهم اإلسالم

م النبي  فكان باطنه وظاهره اإلسالم، وملا وأما حاطب  ل  ع   أرسل الكتاب مل ي 

العلم بصدق حاطب يف الباطن كالعلم بكفر : يقال بباطن خيالف الظاهر حتى ملسو هيلع هللا ىلص



ر  منه، فادعى  د  تأويال  وأفصح  غريه يف الباطن، وهلذا كان البحث  يف حقيقة ما ص 

الدفع عن األهل املخوف عليهم يف دار احلرب  :أن الغاية من الكتابو ،عن عذر سائغ

قه الشارع يف ذلك وقبام ال يعود بالرضر عىل املسلمني  يصِدق  بل منه، ومل يكنفصد 

فلم يصح  .غالبا ، وإنام كان يسكت عنهم ويفصح فقطاملنافقني إذا اعتذروا

للبون الشاسع بني  االعرتاض بقاعدة املنافقني عند الكالم يف قصة حاطب 

 .األمرين باحلجة والربهان

هم وحقيقة بعد العلم بحال املت  و ،اخللط بني ظاهر الفعل قبل العلم باحلال: ومنشأ الغلط

 .وباهلل تعاىل التوفيق. الفعل

 الشبهة السادسة : 

 . شبهة اإلمجاع عىل عدم تكفي اجلاسوس

مل خيتلفوا أن املسلم لو فعل ذلك مل يبح دمه، : قال الطحاوي» :رمحه اهلل قال ابن بطال

ا عليه، ومل يراع  الطحاوي اختالف أصحاب مالك وال  فكذلك املستأمن والذمي قياس 

 .(   ) «من املتقدمنيغريه 

وقد نقل الطحاوي اإلمجاع عىل أن اجلاسوس املسلم »:رمحه اهلل وقال احلافظ ابن حجر

 . (   )«ال يباح دمه

 : اجلواب عن هذه الشبهة من وجوه

الظاهر أن  الطحاوي مل يقصد هبذا إمجاع أهل العلم، وإنام اتفاق طائفة : الوجه األول

وس املسلم يف مسألة اجلاسوس احلريب املستأمن أن ه ذكر اجلاس: منهم، والدليل

ا للعهد يف حريب وال ذمي: قال أصحابنا والثوري»:فقال وقال  .ال يكون ذلك نقض 

. هذا نقض للعهد وقد خرج من الذمة إن شاء الوايل قتله وإن شاء صلبه: األوزاعي

ا : وقال مالك للعهد حتى يف أهل الذمة إذا تلصصوا وقطعوا الطريق مل يكن ذلك نقض 

يمنعوا اجلزية، وينتقضوا العهد، ويمتنعوا من أهل اإلسالم فهؤالء يفء إذا كان اإلمام 

                           
  (. 3/173)« رشح الصحيح»  (   )

 (. 12/525)« فتح الباري» (   )



يف الذمي يستكره املسلمة فيزين هبا فهو خارج من العهد وإن : يعدل فيهم وقال مالك

ال ينقض العهد بيشء فعله املعاهد إال االمتناع من أداء : وقال الشافعي. طاوعته مل خيرج

ة واالمتناع من احلكم فإذا فعلوا ذلك نبذ إليهم، وإن كان املستأمن عين ا للمرشكني اجلزي

مل خيتلفوا أن  املسلم لو فعل ذلك مل يبح دمه كذلك : قال أبو جعفر. مل يقتل وعوقب

 . (   )«املستأمن والذمي

س يرجع إىل الذين ذكر اختالف هم يف اجلاسو «مل خيتلفوا» الظاهر أن ضمري اجلمع يفو

ة أهل العراق  فإن أصحابه ملا ذهبوا إىل أن اجلس  ال ينقض  املستأمن وأراد به ترجيح كف 

وضع  اتفق فيه عهد الذمي وال أمان احلريب وخالفهم غريهم ألزمهم رد  حمل النـزاع إىل م

أن املسلم لو فعل ذلك مل يبح دمه كذلك املستأمن : مل خيتلفوا»: فقال الطرفان املختلفان

وهذا ال يعني إمجاع أهل العلم قاطبة عىل أن اجلاسوس املسلم ال يقتل وال  .«ذميوال

 .اتفاق املختلفني يف املستأمن عىل املسلم فحسب: يباح دمه، بل الظاهر

 تساهل يف حكاية اإلمجاع، ويظهر أن ابن بطال أن احلافظ ابن حجر :الوجه الثاين

ف موجود متحقق، لكن الطحاوي مل كان أقرب إىل احلقيقة منه حيث ذكر أن اخلال

 .لألصلأوفق  ن الناقل مل يعلمه  ألنه أقرب وأبرأ وإ: أن يقوليعتربه، وكان األوىل 

اختالف أهل العلم يف اجلاسوس ثابت حيث توقف فيه اإلمام أمحد، وأما  :الوجه الثالث

هذا عىل التخيري ومحل ابن رشد . «ما سمعت فيه شيئ ا، وأرى فيه اجتهاد اإلمام»: مالك فقال

وال خيري  اإلمام فيه إال يف القتل والصلب، ألن القطع أو النفي ال »: يف القتل والصلب فقال

: يرفعان فساده يف األرض وعاديته عىل املسلمني عنهم، وعىل هذا ينبغي أن حيمل قول مالك

 .(   )«بني أن يقتله أو يصلبه: أرى فيه اجتهاد اإلمام  أي

، واإلمام سحنون بن سعيد (هـ181)يه عبد الرمحن بن القاسم العتقي وذهب اإلمام الفق

 . إىل أن اجلاسوس زنديق منافق يقتل وال يستتاب (هـ258)التنوخي قايض إفريقية 

إىل أن اجلاسوس مرتد  (هـ186)ذهب احلافظ الفقيه عبد اهلل بن وهب املرصي بينام 

                           
 (. 1782)قم املسألة ر 5/531)« خمترص اختالف العلامء» (   )

 (. 2/356)« بيان التحصيل» (   )



 .يستتاب فإن تاب وإال قتل

ويقتل اجلاسوس مسلام  كان أو »(: هـ582)ن نرص الداوديوقال أبو جعفر أمحد ب

ا، وال يستحيى بحال، ملا خي  اف  من عودته ولئال يتأسى به غريه إذا ترك، وألنه إذا  كافر 

 . «كان مسلام  فهو ارتداد

 .اجلد وقد يكون مذهب ابن حزم، وهو ظاهر قول أيب عبد اهلل املازري وابن رشد

واحلافظ وغريه من  قبل أن يولد الطحاوي وبعد مماتهفاخلالف ثابت  :وباجلملة

املتأخرين تساهلوا يف حكاية اإلمجاع ولعلهم اعتمدوا عىل ابن بطال لعزة األصل الذي 

 .هو كتاب الطحاوي

 الشبهة السابعة: 

 . قياس مواالة الكفار عىل مواالة املؤمنني

 : واجلواب عنها من وجهني

شؤها عدم االستيعاب الختالف حقائق الكفر أهنا شبهة باطلة من :الوجه األول

أن  كلمة الكفر إذا قصد اإلنسان هبا غري حقيقتها صح كفره، ولو  وحقائق اإليامن  ذلك

ا وباطن ا  .تكل م بكلمة الكفر ملصالح دنياه من غري حقيقة اعتقاد صح كفره ظاهر 

ن املنافق قصد وإذا قصد اإلنسان بكلمة اإليامن غري حقيقتها مل يصح إيامنه  فإ

 .باإليامن مصالح دنياه من غري حقيقة ملقصود الكلمة فلم يصح إيامنه

ا يف نفس األمر عند اجلامعة وأئمة الفقهاء  وهلذا كان التكلم بالكفر من غري إكراه كفر 

ذلك  أن العبد مأمور أن يتكلم بكلمة اإليامن  .حتى املرجئة خالف ا للجهمية ومن اتبعهم

ا حلقيقت ا وال هازال  معتقد  فإذا تكل م بالكفر  ،ها، وأن ال يتكلم بكلمة الكفر أو الكذب جاد 

ا حقيقة، ألن اهلزل هبذه الكلامت غري مباح فيكون وصف اهلزل  ا أو هازال  كان كافر  جاد 

م فتبقى الكلمة موجبة ملقتضاها ا يف نظر الرشع ألنه حمر   . (   ) مهدر 

كام ال : رشكني يف عهد أئمة الدعوة النجدية قالواومثل هذه الشبهة أثارها علامء امل

                           
 (.773ص)« ورشح العقيدة األصفهانية»، (125ص)« بيان الدليل» (   )



ا من حيث ال يقصد  يكون الكافر مؤمن ا إال باختياره لإليامن كذلك ال يكون املؤمن كافر 

نعم ال يكون الكافر مؤمن ا »: بقوله رمحه اهلل فأجاب عنها ابن سحامن! الكفر وال خيتاره

ثم نقضه باألدلة  «فإنه قياس باطل مردودإال باختياره لإليامن وأما العكس فمعاذ اهلل 

 .احلجرات ﴾تشعرون ال وأنتم أعاملكم حتبط أن﴿ :الدالة عىل الكفر مع عدم القصد له مثل قوله

 تعتذروا ال * تستهزءون كنتم ورسوله وآياته باهلل أ قل ونلعب نخوض كنا إنام ليقولن سألتهم ولئن﴿

 .  (   ) «﴾ إيامنكم بعد كفرتم قد

الكفر حيصل بمجرد النية، واإلسالم ال حيصل عند القدرة إال بالتلفظ  نأ ومن ذلك

 .بالشهادتني إمجاعا

ه بذلك أن  ومن ذلك ا عىل اإلسالم صح  إسالمه ومل يكن املكر  ه مرشك  ر  الرجل لو أ ك 

ه أو مل يكفر ه سواء كفر املكر   . مسلام  بينام لو أكره مسلام  عىل الكفر لكفر املكر 

ر  بذلك وإن مل يكن ما فعل يف حقيقة األمر بعل الرجل  لو ف وكذلك ف  ا ك  ام يظنه كفر 

ا لرضاه بالكفر  . وهذا راجع إىل اختالف حقائق اإليامن والكفر.كفر 

اجلنس املنقسم إىل مأمور به »: هذا القياس مبني عىل جهل لقاعدة :الوجه الثاين

به من ذلك اجلنس خيتص بقيود ألن املقرر يف قواعد الرشع أن املأمور  ؛«ومنهي عنه

ورشوط ال تشرتط يف املنهي عنه  ألن النهي يعم كل  ما دخل يف اللفظ أو املعنى وينهى 

كام قال  ،والطواغيت ،والقمر ،عنه بكل حال، أال ترى أنه حيرم السجود للشمس

سواء كان   [  :فصلت] ﴾خلقهن الذي هلل واسجدوا للقمر وال للشمس تسجدوا ال﴿:تعاىل

السجود إىل القبلة وإىل غريها، بوضوء وبغري وضوء، وسواء كان بنية التقرب وبغري نية 

ا  التقرب، فكل ذلك رشك وعبادة لغري اهلل يف رشعنا  ألن النهي يعم كل ما سمي سجود 

 .عىل أي صورة كان

 .أما السجود املرشوع فال يكون إال بقيود ورشوط ال تراعى يف السجود املنهي عنه

السجود الواجب يشرتط له رشوط يكون هبا أخص، بل »:رمحه اهلل بن تيميةيقول ا

                           
 (.172- 171)«األسنة احلداد ص» (   )



  .(   )«العبادة الواجبة يشرتط هلا رشوط رشعية، والعبادة لغري اهلل حمرمة عىل كل حال

فوالية املؤمنني تكون عىل أساس احلب هلل ورسوله وكتابه واإلسالم ألهنا من ا وعىل هذ

ار فمن باب املنهي عنه فال يشرتط هلا رشط وال تقي د بقيود باب املأمور به، وأما والية الكف

املأمور هبا، فمن ظاهرهم عىل املسلمني ألي غرض  من األغراض فهو كافر سواء كانت عىل 

 .أساس الدين أو الدنيا  ألن النهي يعم مجيع الصور الداخلة يف عموم اللفظ

ىل عدم التكفري لكان ولو اقترص املحتج بقصة حاطب عىل حكم اجلاسوس ومال إ

، وللرأي فيه مرس لكن الرزية التعميم . ح مع بطالنه من حيث الدليلللخالف فيه جمال 

عىل كافة صور النرصة مثل املقاتلة ومحل السالح عىل املؤمنني وبذل النفس واملال يف 

 .قتال أهل اإلسالم معهم

ن حارب املسلمنيسأ  وينبغي أن ي    لكفار؟مع ا بالسيف والسنان ل عم 

ا بالكفر  ،إنه مسلم: فيقول ر حتى يقاتل حب ا لدين النصارى واليهود ورض  وال يكف 

 !.والطاغوت

عندك، فكيف السبيل إىل معرفة املناط  نرصة الظاهرة الفعلية ليست مناطاال: فيقال

 الذي هو املواالة القلبية؟ 

ب ،بأن يرِصح باللسان: فيقول ر  ع  ي لسانه م وإال فمسلم حتى ي  ن ط و  ره قلبه وي 
م  ا ي ض 

 . عليه فؤاده

وليس مواالة ظاهرة فعلية وقد  ،هذا إخبار عام يف القلب من االعتقاد: فيقال له

 .وقد يكذب ،يصدق يف ذلك

هل هناك مظاهرة كفرية فعلية غري اإلخبار عام وقر يف القلب من : لكن السؤال

 الكفر االعتقادي؟

 !واالة كفرية غري االعتقاد أو اإلخبار عنهأنه ال توجد م: اجلواب عند القوم

 ما الدليل عىل هذا؟ : فإن قيل له

                           
 (. 2/22)« جامع املسائل» (   )



ل ت عىل أن األفعال مهام بلغت وشنعت فال عالقة هلا : قال قصة حاطب التي د 

 .باملناط املكِفر

أنه لو قاتل حاطب املسلمني يوم فتح مكة مع قريش ملا كفر : ويلزم عىل مذهبه

ا كانبذلك حتى يظاهرهم حب ا  ا لدين قريش ال لغرض آخر أي   !ورض 

أنا رجل من قومي : لكن قالبه وبام جاء به  فآمن ملسو هيلع هللا ىلصوأن  رجال  لو جاء إىل رسول اهلل

ارك مع أحارب من حاربوه، وأقاتل من قاتلوه، مع حمبتي لك وتقديري للمسلمني، وش

 ؟هذا مثل فهل تشك  يف كفر . مل يكن كافرا بذلك !قومه يف حماربة املسلمني

وهل ما أظهره من اإليامن واإلسالم مانع من تكفريه  ألن مناط املواالة املكِفرة مل 

 يقم بعد، وإن حارب وأباد املسلمني مع قومه الكفرة األرشار؟

حني محي الوطيس ومل يقتل النبي فجاء كافر من  ملسو هيلع هللا ىلصوما حكمه إن قتل حرس النبي 

 !ة؟قومه وانتهز الفرصة فقىض عليه وأتم  العملي

ا يشك  يف كفر هذا، لكن اجلهمية واألشعرية تشرتط االستخفاف  وال أظن أحد 

ا جمرد املسو هيلع هللا ىلص ترى قتل النبي  والملسو هيلع هللا ىلص القلبي بالنبي  عبد السالم رمحه  يقول عبد العزيز بن !كفر 

ا» :اهلل   .(   )«ومن قتل نبي ا أو قذفه كفر الستهانته به، ال لكونه قاتال  قاذف 

ن  أضاف  إىل نبينا » :رمحه اهلل اضبينام يقول القايض عي د الكذب  فيام بل غه وأخرب ملسو هيلع هللا ىلص م  تعم 

، أو قال ب ه  ، أو س 
ك  يف صدقه  ، أو استخف  به، أو بأحد  من األنبياء، أو : به، أو ش  إنه مل يبِلغ 

 . (   )«أزرى عليهم، أو آذاهم، أو قتل  نبي ا، أو حاربه، فهو كافر  بإمجاع  

أمجع املسلمون عىل أن من سب  اهلل أو سب  رسوله »:حاق بن راهويه رمحه اهللوقبله اإلمام إس

أو قتل نبيا من أنبياء اهلل عز وجل أنه كافر  صىل اهلل عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل اهلل عز وجل

 .«بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل اهلل

ا مل يكفروا بالنرصة التي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  أن املنافقني الذين كانوا يف عهد رسول: ومما يلزم أيض 

                           
 (.1/122: )«قواعد األحكام» (   )

 (. 2/1878)« الشفاء بتعريف حقوق املصطفى» (   )



كانوا يقدموهنا لليهود واملرشكني وتقديم األدرار إليهم  ألن املنافقني ما كانوا حيبون ديانة 

ال قبل اإلسالم وال بعده، وهذه الصورة هي السبب يف النـزول عند  اليهود والنصارى

 .أهل العلم

 يف العهد النبوي أم كانت هل كانت تلك املظاهرة من كفريات املنافقني :والسؤال

 جمرد معايص؟

ع، وإما أن يدع االستدالل باخلرب ويفِرق بني حكم ن  الش   اإما أن يلتزم هذ: وباجلملة 

 اجلاسوس املختلف فيه وبني املقاتل مع الكفار ضد  املسلمني بأِي نوع من أنواع القتال

 .األخرى

 

 

 

 

 

 

 امنةلشبهة الثا : 

 .يف احلديثاالحتجاج بكالم الشافعي 

بكفر  تذكر بعض الغالطني أن اإلمام الشافعي يرى أن مظاهرة الكفار ليس

ا بكالم اإلمام يف كتاب   (   ). يف شأن حاطب «األم»احتجاج 

                           
(   ) (5/275.)  



 :الرد عىل هذه الشبهة يف مقامنيو

 :ما يتعلق بذكر الشافعي للحديث، وبيانه يف وجوه: املقام األول

واية املخترصة التي اقترصت عىل مراجعة واحدة احتج  الشافعي بالر :الوجه األول

يف القتل، وال ريب أن  الرواية التامة فيها زيادة  بيان  ليست يف ملسو هيلع هللا ىلص للنبي  من عمر 

وقد وقع مثله ، الرواية املقتضبة فوقع من اإلمام االحتجاج باخلرب املخترص غري املستقىص

 .الستداللاوليس بمحمود يف لإلمام يف موضع آخر، 

وقد تقررأن مجع طرق احلديث  مل يذكر اإلمام غري حديث عيل   :جه الثاينالو

 .ملسو هيلع هللا ىلصمما يعني عىل الفهم عن رسوله 

ا» :يقول اإلمام أمحد  .«احلديث إذا مل تمع طرقه مل تفهمه، واحلديث يفرس بعضه بعض 

أن يستدل بعضها : والصواب إذا مجعت طرق احلديث»:قال العالمة ابن دقيق العيدو

ب ه  يظهر املرادعىل   .«بعض وجيمع ما يمكن مجعه ف 

ا، وهي تبنِي مراده »:وقال العالمة ابن القيم ، فال ملسو هيلع هللا ىلصألفاظ احلديث يبني  بعضها بعض 

 .«جيوز أن يتعل ق بلفظ منها ويرتك بقي ـتها

ن  يتكل م عىل األحاديث أن جيمع طرقها،  إن  » :وقال احلافظ ابن حجر املتعني  عىل م 

ت الطرق ويرشحها عىل أهنا ح ثم جيمع ديث واحد، فإن احلديث ألفاظ املتون إذا صح 

 .«باحلديث رِس أوىل ما ف

استدالل باخلرب قبل مجع الطرق  حيث مل يذكر حديث هو : والذي وقع يف املقام

« أنت كتبت هذا الكتاب؟! يا حاطب»: عمر وهو الطرف الثالث يف القضية، وقد جاء فيه

ا يف قريش ومل أكن ملسو هيلع هللا ىلص يا رسول اهلل : قال« فام محلك عىل ذلك؟»: قال. نعم: قال ا ملصق  إين كنت امر 

ا  من أنفسها ولكن كنت غريب ا يف أهل مكة، وكان أهيل بني ظهرانيهم وخشيت عليهم، فكتبت كتاب 

 .«ال يرض  اهلل ورسوله شيئ ا ولعله أن يكون فيه منفعة ألهيل



كان أهيل فيهم فخشيت أن يغيوا :ملسو هيلع هللا ىلصفقال للنبي  ا صنعت؟يا حاطب ما دعاك إىل م» :ويف رواية

ا ال يرض  اهلل وال رسوله: عليهم فقلت  .«أكتب كتاب 

ا لرسول اهلل وال : يا حاطب أفعلت؟ قال»: وال حديث جابر بن عبد اهلل  نعم أما إين مل أفعله غش 

م له أمره غي أين ا، قد علمت أن اهلل تعاىل مظهر رسولَه ومتمر  كنت غريب ا بني ظهرانيهم وكانت والديت نفاق 

ا  .«معهم فأردت أن اختذ عندهم يد 

ل به عند الكتابة إىل ولعله  مل تقع له هذه األخبار الرصحية يف تعيني التأويل الذي تأو 

ب  عن األهل بام ال يرض املسلمني مع العلم بنرص اهلل للنبي والذين معه»قريش وأنه  وأن ليس  «الذ 

 .  بعد التبني   مل آخر، وال حاجة إىل االجتهاد والتظننهناك عا

ا معي ن ا  حاطب بني   :الوجه الثالث الدفع عن األهل املخوف )احلامل عىل الكتابة حمدد 

قه املعصوم قائال   (عليهم بام ال يرض  اهلل ورسوله شيئ ا صدق حاطب فال تقولوا حلاطب »: وصد 

ا ، وبطل العقل عند القول الفصل الذي ال جيوز فسقط الرأي مع الرشع «إال خي 

 .االستدراك عليه

 :بعض املسائل التي يف كالم الشافعي، وختليصها عىل النحو اآليت: املقام الثاين -

 :احتمل وجهني ذكر الشافعي أن  فعل حاطب  :املسألة األوىل

ا يف اإلسالم وإنام ليمنع أهله م :االحتامل األول  .ن عادية قريشأنه مل يفعله شك 

، وإذا احتمل الكتاب : االحتامل الثاين ا ونرصة للكافرين غري متأِول  أن يفعله كفر 

بأن مل يقتله، ومل يستعمله ملسو هيلع هللا ىلص كان القول قوله فيام احتمل فعله، وحكم رسول اهلل »هذين الوجهني 

 .«..عليه األغلب

مع عدم  ل األول فقط،ولزم االحتام،سقط االحتامل الثاين بالنص والدليليقال لإلمام ف

وصول الرسالة إىل العدِو فلم تتحقق النرصة الفعلية، والفاعل مل يقصد املعنى الكفري  

التي ختتلف هبا احلال       وداللة  املعصوم،  لقيام املانع من إرادته مع شهادة  (نرصة الكافرين)



اف   و  ب ول  ما ي  ِد ما خيالفها وق   .قهاداللة األقوال واألفعال يف ر 

اب ر  املرشكني بأمر رسول اهلل »:رمحه اهلل قوله :املسألة الثانية ن  خ  ، ملسو هيلع هللا ىلصفإذا كان م 

هتم فصدقه ما عاب عليه األغلب مما يقع يف النفوسملسو هيلع هللا ىلص ورسول اهلل    .«يريد غر 

أما النظر فألن حاطب ا مل خيابر املرشكني   وفائدة من جهة أخرى يه نظر من وجهف

 .أرسلفأراد املخابرة : يصل والصواب أن يقال بالفعل وإنام أرسل ومل

ر أن  «ما عاب عليه األغلب مما يقع يف النفوس» :وأما الفائدة ففي قوله حيث قر 

ر  املرشكني الكفر، وال يقع يف النفوس إال ذلك غالب ا، وهو ما  اب  الظاهر األغلب فيمن خ 

 .وقع يف نفس عمر قبل العلم بالعذر املانع

وليس الداللة عىل عورة مسلم وال تأييد كافر بأن » :رمحه اهلل قوله :ةاملسألة الثالث

م يف نكاية املسلمني بكفر بنِي   .«..حيذر أن املسلمني يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقد 

الشافعي يرى أن مظاهرة الكفار عىل : هذه الفقرة مما أضل  هبا املحِرفون للكلم فقالوا

 .«يف نكاية املسلمني بكفر بنير  ...وال تأييد كافر»:  لقولهأهل اإلسالم ليس بكفر بنِي 

كل كالم اتصل بام »: بام يقيِده، والقاعدة وهو خطأ ب نِي  وافرتاء عىل اإلمام  ألن الكالم اتصل 

وهذا كالم اتصل بام بعده فال جيوز أخذه  .«يقيرده فإنه جيب اعتبار ذلك القيد دون إطالق أول الكالم

ا  . عن قيوده مطلق 

ل بام »:يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ص  ع عام بعده، أما إذا و 
اللفظ إنام يصري دليال  إذا تم  وق ط 

ا من الدليل، ال دليال، وجزء الدليل ليس هو الدليل  .  (   )«بعده فإنه يكون جزء 

املسلمني يريدون بأن حيذر أن »:اد  بل مقي   مرسال د يف كالم اإلمامر  فالتأييد مل ي  وعىل هذا  

م يف نكاية املسلمني  .«منه غرة ليحذرها، أو يتقد 
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عىل بمعنى أن خيرب الكفار أن املسلمني يريدون منهم غرة فيحرتسوا، أو يدل  العدو  

عورة من عورات املسلمني فيتقدم إىل النكاية فيهم ويصري اجلاسوس كاملغري أو اآلمر بمن 

 .ال تلزمه طاعته

د املفرس  حيتمل هذا التأييد امل ن  أغريه  رأىوبنِي، بوليس  الكفر  عند الشافعي حد 

، والقصة   نِي  ، وال تقوى عىل رصف تصلح أن تكون أصال  ي قاس  عليه ال املخابرة كفر ب 

 .الظاهر األغلب عن وجهه، ومىض البحث يف ذلك

يف  املخابرة  ، وإنام عن إدراجظاهرةحكم امل مل يسأل الربيع عن: املسألة الرابعة

  ألن حكم األول متقرر عند السائل واملجيب، والدليل عىل هذا نص  املامألة

أرأيت املسلم يكتب إىل املرشكني من أهل احلرب بأن املسلمني يريدون غزوهم أو بالعورة »:السؤال

ِل  ذلك دمه ويكون يف ذلك داللة عىل مماألة املرشكني؟  .«من عوراهتم، هل حي 

ع   م بمامألة املرشكني أمر مفروغ منه، لكن يبحثسؤال ي  ل  الد 
ب  عن نفسه يف أن ح  عن  ر 

، باملامألةاملجيب فإنه مل يناقش يف إباحة الدم ك ، وكذل(املعاونة) ودخوهلا يف املامألةهذه اجلزئية 

ل، وهذا وأهنا ليست بكفر  بنِي بل حمتم ،وإنام نازع يف إدخال الصورة الفرعية يف املعنى الكيلِ 

 .التقرير ال ينكره بعد التأمل إال معاند جاحد أو سادر يف غلوائه متعسف

أن املنافقني كاذبون وحقن ملسو هيلع هللا ىلص قد علم رسول اهلل : يقال له..» :قوله: املسألة اخلامسة  

يف حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه عىل املنافقني القتل ملسو هيلع هللا ىلص فلو كان حكم الن بي  دماءهم بالظاهر

 .«..م ولكنه إنام حكم يف كل  بالظاهر وتوىل اهلل ع منهم الرسائربالعلم بكذهب

أن الكفر يكون باالعتقاد   ذلك، ال خيلو من نظر يراداإلكالم اإلمام يف اجلواب عن 

، ومع هذا فاالعتامد يف أحكام الدنيا ال يكون من ذلك أيضا والقول والفعل كام يرتكب اإليامن

، والعلم بالنفاق الباطن مع الظاهر املخالف ليس مناط ا لألحكام منهام يف كل   ظاهر إال عىل ال

 .سيام يف باب احلدود ومنه الردة



 

 من هذا الباب الذي يريد اإلمام إدراجها فيه انفصاال  من اعرتاض قصةالوليست 

ا ألثر التصديق يف  وأاملناظر  بل الصواب النظر إىل القصة من  ،احلكم فيام يظهر يلدفع 

 :جهتني

ظاهر الفعل دال  عىل وال شك أن  ،فعل حاطب قبل العلم بعذره املانعظاهر  :ألوىلا

 .أعداء اهلل ودينه والغش لرسوله وللمؤمنني، واالنحياز إىل الكفر والنفاق

صال خالف واالستفوحقيقة الفعل باحلال بعد العلم أن ظاهر حال املت هم : الثانية

 .ور النسبية  ألن الظهور من األمالظاهر قبل العلم

إن الظهور والبطون قد خيتلف باختالف أحوال الناس، وهو من »:رمحه اهلل يقول ابن تيمية

«األمور النسبية
(   )

. 

ِرر يف وال ريب يف أن   د ليس كداللته مع القرائن واألحوال، وهلذا ح  داللة الفعل املجر 

فلو دخل حريب  .«ما يوافقها وَردر ما خيالفهاأن داللة األحوال ختتلف هبا داللة األقوال يف قبول »:قواعدال

ب ل    .دار اإلسالم ومعه سالح، وادعى أنه جاء مستأمن ا مل يقبل قوله، وإن مل يكن معه سالح ق 

بل : لو جاء بعض عسكر املسلمني بحريب وادعى أنه أدره، وقال احلريب: وكذلك 

ن  يدل  احلال  عىل صدقه نني، فالقول قول م   .أم 

ا : لو درق عين ا وادعى أهنا ملكه ففي قطعه خالف، فقيل: وكذلك إن كان معروف 

 .بالرسقة قطع وإال فال

ن  خييطه أو ركب سفينة وهو معروف بأخذ األجرة عىل ذلك دفع ثوبه إىل م   لو: وكذلك

 .استحق األجرة
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كنايات الطالق يف حالة الغضب واخلصومة ال يقبل دعوى إرادة غري الطالق : ومن ذلك

 .هبا

ب ل  قوله ا ثم ادعى اإلكراه ق  رض  إىل . ولو أقر  املحبوس  أو املرضوب  عدوان  ولو أ ح 

ب ل ق  ش  ومل يعقل ما أ قر  به مل ي 
ه  ، ثم ادعى أنه د  واألسري لو تلفظ بكلمة الكفر  .سلطان فأقر 

ا فالقول قوله  ألن  األدر دليل اإلكراه والتقية، ى أنه كان مكره  ع   ينظر حاله: وقيل ثم اد 

(   ) . 

قال  ل  رس  امل   لكن   سل منا أن  ظاهر الكتاب الكفر والنفاق كام ذهب إليه عمر  :واملقصود

وعلمت مع فكتبت كتابا ال يرض  اهلل ورسوله شيئا،  خشيت أن يغريوا عليهم: عند االستفصال

ا حيمون هبوأردت اختاذ ذلك  ذلك أن اهلل نارص رسوله ومظهر أمره، ورجوت أن ا قرابتي،يد 

ا عن ديني وإنام ملجرد الدف ه، ومل أفعليكون فيه منفعة ألهيل ا وال ارتداد  ع عن األهل يف كفر 

 .، هذه خالصة دعوى حاطب غري مرضة للمسلمني

ا»: يع  فإما أن يقول املد    !.بل كفرت: ، أو يقولملسو هيلع هللا ىلصكام قال النبي  «صدق فال تقولوا إال خي 

 !بمظاهرتك عىل املسلمني: املدعي فيقول بامذا؟: فيقول املتهم

داللة : ، والدليلولو وصل مل يرض   ،مل أظاهر بالفعل  ألن الكتاب مل يصل: املتهم فيقول

 .وتصديق الصادق املصدوق حلال وحقيقة الفعل والظن  بذلك

ل ب: املتهم فيقول !هو الدال  عليها ل  والكتاب املرس   ،نارصةاملأردت لكن : املدعي فيقول

وشهادة   ،احلال شاهد  :والدليل ،يف غري مرضة للمسلمنيأوالدي ومايل أردت أن أمنع 

 .الصادق املصدوق
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م  القايض برباءة املتهم، وإن أخطأ يف ايق جاج إىل هذا املضوإذا انتهى احل ف حك 

د، بل حكم به  إن :فمخطئ  من يقول ،التأويل القايض اعتمد عىل العلم بالباطن املجر 

ن  يروم إلغاء التصديق عن االعتبار .اهر الذي أيدته شواهد األحوالوبالظ ، وكذلك م 

د  عىل هذا يف الشبهة اخلامسةوالتأثري يف احلكم ، وقد سبق الر 
(   )

.  

م  بخطأ القائس عىل هذه اجلزئية بام ال يشاركه ز   .يف العلة اوأكاد أ ج 

عنى األقبح، وأما بعد التحقيق الظاهر األغلب قبل التحقيق هو امل أن   :خالصة القول

ل ت عىل  لظاهر خمالف لواالستفصال فقرائن األحوال د  ، ديق بالقرائنوالتصديق إما تص، ألو 

 .وإما بالوحي وهو األصل

 

)$$$( 
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 اخلامتة

 :ة، وبه يتبني  وهبذا نجز الكالم يف أهم القضايا املتعلقة بالقص  

 .ملانعر قبل العلم باظاهالعىل  كماحلمل خيطأ يف  أن عمر  -1

كذا عىل الظاهر، و عمر إالومل يعتمد ، به قبل العلم باحلال خالف الظاهر بعد العلمظاهر الأن  -2

 . أيضا مل حيكم إال بالظاهر ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

ل  أن   -5 قه  ،سائغ احاطب كان تأو   .يف ذلكوالشارع ق ب ل  منه وصد 

ن  قاس عىل هذه الصورة النادرة ما خيالفها يف امل -5 عنى فقياسه من جنس قياس م 

 .املرشكني

، وال ينايف هذا إقامة املزاجر عليهم يف   -3 أن أهل بدر حمفوظون عام ينايف اإليامن حقيقة 

 .الدنيا

هم فقد كفر أن اجلاسوس يف قضايا احلرب موال   -7  .للكافرين، ومن توال 

ا ا البحثين ذكرت يف العلم بأينبغي  :وأخي    فإن ما لالعتامد وأخرى للحجاج وجوه 

ت ب للجدل غري ما ي كتب لإلرشاد  .ي ك 

 .أمجعني واحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل حممد وآله وصحبه

 

)$$$( 

  



 

  



 الفهرس

 الصفحة الموضوع

 3 ................................................................ قدمة امل

   ................................. باختصارتخريج الحديث : المبحث األول

   .............................. حديث عيل بن أيب طالب وله طرق*          

   ................................................... األوىلـ الطريق          

    ................................................... ـ الطريق الثانية         

    ................................................... ـ الطريق الثالثة         

    ................................................... شواهد احلديث         

    .............................. يحديث جابر بن عبد اهلل األنصار*          

    .......................................... حديث أنس بن مالك*          

    ............ القصةسياق تلخيص المعاني الواردة في : المبحث الثاني

 25 .................... ته لكتابه إىل قريشحاطب ورؤي :املسألة األوىل         

 27 ........................لعذر حاطب ملسو هيلع هللا ىلص قبول النبي  :املسألة الثانية         

 22 ....... بالنفاقواحلكم عليه  رؤية عمر لصنيع حاطب :املسألة الثالثة         

 58 ...................................... تقرير وختطئة :املسألة الرابعة         

    .............. جوه التي يمكن تخريج القصة عليهاالو: المبحث الثالث

    .............. ذكر قواعد ينبغي التنبه هلا يف هذا املقام: ألولاملطلب ا         

    .............. ذكر األوجه التي يمكن التخريج عليها: املطلب الثاين         

    ............................................ فوائد، ومباحث: المبحث الرابع

 25 ..................................................... الفائدة األوىل         

 25 ..................................................... الفائدة الثانية         

 25 ..................................................... الفائدة الثالثة         

 23 .................................................... الفائدة الرابعة         

 23 ................................................... الفائدة اخلامسة         

 23 .................................................. الفائدة السادسة         

 27 ................................................... الفائدة السابعة         

 27 ..................................................... الفائدة الثامنة         

 26 ................................................... الفائدة التاسعة         

 26 ................................................... الفائدة العارشة         



 28 ............................................. :الفائدة احلادية عرشة         

     .................................. شبهات والرد عليها : المبحث الخامس

 116 ..................................................... ألوىلالشبهة ا         

 121 ..................................................... الشبهة الثانية         

 125 ..................................................... الشبهة الثالثة         

 127 .................................................... الشبهة الرابعة         

 155 ................................................... الشبهة اخلامسة         

 157 .................................................. الشبهة السادسة         

 158 ....................................................الشبهة السابعة         

 153 ..................................................... الشبهة الثامنة         

     .......................................................................... الخاتمة

     ............................................................... الفهرس
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Docadiina Wanaagsan Hanaga Iloowina 

 التنسونا من صالح دعائكم
Don’t forget us in your prayers 
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